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ความส�าเร็จอันภาคภูมิ
Stand Tall

เพราะความส�าเร็จ... คือบทพิสูจน์แห่งความมุ่งมั่น
อันเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้า สูจ่ดุหมายร่วมกันอย่างเต็มภาคภมิู
Because success is proof of our commitment and motivation 

to move forward to attain our shared goals.
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วิสัยทัศน์ VISION

ให้ประชาชนเหน็ประโยชน์การประกันชวิีตและ
ท�าประกันชีวิตให้เหมาะกับฐานะทางการเงิน
และคุณค่าชีวิต

To make people realize the benefits
of the life insurance and choose 
insurance coverage which is suitable
for their financial position and value
of life.

ภารกิจ MISSION

บรษิทัมคีวามมุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้น�าในการสร้าง
ความม่ันคงทางการเงินให้กับประชาชน
ทุกกลุ ่มด้วยการปกป้องคุณค่าชีวิตให้
ค�าแนะน�าด้านการวางแผนทางการเงินและ
บริการท่ีประทับใจผ่านตัวแทน คู่ค้า และ
พนักงานที่มีความจริงใจ และมีความรู้ระดับ
แนวหน้าของประเทศ

The Company is determined to be a 
leader in establishing financial 
security for all groups of people and
protecting their value of life by 
offering f inancial advice and 
impressive service through its 
sincere agents, partners and 
employees who are experts in 
the field.

วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ
Vision &
Mission
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จากความมุง่มัน่และต้ังใจในการพฒันาองค์กรอย่างรอบด้าน ควบคู่
ไปกับสร้างคุณค่าภายในองค์กรอย่างยั่งยืน ท�าให้วันน้ี กรุงเทพ
ประกันชวิีต เตบิโตด้วยความม่ันคง ก้าวสูก่ารเป็น บรษัิทประกันชวิีต
ท่ีมีการบริหารดีเด่นอันดับ 1 พร้อมด้วยรางวัลเกียรติยศจาก

รางวัล “บริษัทประกันชีวิตท่ีมีการบริหาร
ดีเด่น อันดับ 1 ประจ�าปี 2558” จาก คปภ.

“Outstanding Management Award, 
1st Place 2015” from the OIC.

กรงุเทพประกันชวิีต คว้ารางวัลเกียรตยิศสงูสดุ “บรษิทัประกนัชวีติ
ทีมี่การบรหิารงานดเีด่น อันดบั 1 ประจ�าปี 2558” จดัโดยส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ซึ่งเป็นรางวัลท่ีส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมประกันภัย
และประกันชวิีตให้เป็นท่ีน่าเชือ่ถือและเป็นทีย่อมรบัของประชาชนทัว่ไป 
อกีท้ังแสดงให้เหน็ถึงศักยภาพอนัม่ันคงขององค์กร ตอกย�า้ต�าแหน่ง
ผู้น�าธุรกิจประกันชีวิต และสะท้อนถึงพัฒนาการของบริษัทท่ีพร้อม
เดินหน้าอย่างไม่หยุดย้ังเพื่อสร้างความม่ันคงทางการเงินให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่ม

เพราะความส�าเร็จ... คือบทพิสูจน์แห่งความ
มุ่งม่ัน อันเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไป
ข้างหน้า สูจ่ดุหมายร่วมกันอย่างเตม็ภาคภูมิ

Because success is proof of our 
commitment and motivation to move 
forward to attain our shared goals.

บริษัทประกันชีวิต
ที่มีการบริหารดีเด่น

อันดับ 1

the best life 
insurance
company 

ความส�าเร็จ
อันภาคภูมิ

Stand Tall

From commitment and attention to comprehensive 
development of the organization, coupled with creating 
sustainable value, we have brought the Bangkok Life 
Assurance of today into secure growth, stepping 

Bangkok Life Assurance won top honors for “Insurance 
Company with Outstanding Management in 2015” at the 
Annual Awards organized by the Office of Insurance 
Commission (OIC) to promote the role of the insurance 
industry to be recognized and trusted by the general 
public. This also shows the Bangkok Life Assurance’s 
managerial excellence and reinforces its position as a 
leader in the insurance business and reflecting on its 
unrelenting strive to build financial security for the 
public at large.

หลากหลายสถาบัน เป็นเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพอันเป็นเลิศ 
ตอกย�า้ความเป็นผูน้�าในธรุกิจประกันชวิีต ท้ังด้านการบรหิารงานและ
ด้านบุคลากรของบริษัทประกันชีวิตท่ีด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย
อย่างสมภาคภูมิ

forward to be recognized as the best life insurance 
company with outstanding management along with 
awards of honor received from many institutions. This 
is a hallmark of excellence, strengthening our insurance 
business leadership in both management and personnel.
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รางวัล Thailand’s Top Corporate 
Brands ประจ�าปี 2559

Thailand’s Top Corporate Brands 
Award 2016

รางวัล Thailand Top Company Awards 
2016

Thailand Top Company Awards 
2016

กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate 
Brands” องค์กรท่ีมีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดธุรกิจ
ประกันชีวิตและประกันภัย 2 ปีซ้อน ในปี 2558-2559 จากหลักสูตร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วม
กับตลาดหลักทรพัย์ โดยมมีลูค่าแบรนด์องค์กรท่ี 66,966 ล้านบาท 
รางวัลน้ีเป็นการจุดประกายและกระตุ้นให้องค์กรธุรกิจตระหนักถึง
ความส�าคัญของแบรนด์องค์กรท่ีสามารถช่วยสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน และยังช่วยสร้างคุณค่าภายในองค์กร (Corporate 
Value) ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความยั่งยืนของสังคมและ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

กรงุเทพประกันชวิีต รบัรางวัล Thailand Top Company Awards 
2016 ในกลุ่มอุตสาหกรรมประกันภัย โดยนิตยสาร Business+ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติท่ี
มอบให้กับบริษัทท่ีมีผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยมแบ่งตามประเภท
การด�าเนินงานของธุรกิจ โดยอ้างองิการแบ่งกลุ่มจากการจดทะเบียน
ธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คัดเลือกจากบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 
1,000 อันดับแรกท่ีมีผลการด�าเนินงานผ่านเกณฑ์เชิงปริมาณและ
คุณภาพด้วยการด�าเนินงานท่ีโปร่งใสถูกต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและ
หลักกฎหมาย

รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับ
ผูบ้รโิภคดเีด่น (Call Center) ประจ�าปี 2559 
จากส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้
บริโภค (สคบ.)

2016 Award from the Office of 
Consumer Protection (CPB) for the 
Company’s Consumer Problem 
Resolution Call CenterFor the second year in a row, Bangkok Life Assurance 

received a “Thailand’s Top Corporate Brands 2016” 
Award, conferred by the Faculty of Commerce, Chu-
lalongkorn University in conjunction with the SET to 
organizations with the highest corporate brand value. 
The Company brand value was ranked first in life insur-
ance industry, assessed at 66,966 million baht. This 
award inspires and encourages businesses to recognize 
the importance of corporate branding and that create 
both competitive advantage and value within organiza-
tions (Corporate Value), which is a key factor for sus-
tainability of the nation’s social and economic system.

Bangkok Life Assurance received a 2016 Thailand Top 
Company Awards in the Insurance Industry category for 
the second consecutive year from Business+ magazine 
in conjunction with University of the Thai Chamber of 
Commerce. This is a prestigious award given to com-
panies with the best operational success in different 
areas of business, separated according to business 
registration type, and selected by the Department of 
Business Development from more than 1,000 companies 
with the highest incomes operating at the highest quan-
titative and qualitative level with transparency and 
without transgressing moral and legal principles.

การประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บริษัทได้รับการจัดอันดับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจด

ทะเบียน (Corporate Governance Rating, CG Rating) ในระดับ 

“ดีมาก” หรือ “4 ดาว”

4-Stars Rating for Good Corporate Governance Practices
In assessment of the corporate governance practices of 

listed companies by the Thai Institute of Directors (IOD), 

the Company has been ranked the corporate governance 

of listed companies (Corporate Governance Rating, CG 

Rating) as “very good” or “four stars.”

การรบัรองระบบมาตรฐาน ISO 22301:2012 หรอืการรบัรองระบบ
มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 22301:2012 หรือการ
รับรองระบบมาตรฐานการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Busi-
ness Continuity Management Systems (BCMS)) จาก 
Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. ซึ่ง ISO 
22301:2012 ถือเป็นมาตรฐานสากลท่ีช่วยในการบริหารจัดการใน
สภาวะวิกฤต เพือ่ป้องกันความไม่แน่นอน และความเสีย่งต่างๆ ท่ีอาจ
เกิดขึ้น ท�าให้บริษัทมีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพ

International Business Continuity Management 
Certification ISO 22301: 2012 
The Company received international Business 
Continuity Management Systems (BCMS) ISO 22301: 2012 
certification from Bureau Veritas Certification (Thailand) 
Ltd. ISO 22301:2012 is an international standard for 
crisis management assistance which helps guard against 
instability and various potential risks. This also certifies 
the Company’s efficient system for continuous business 
management.

ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
(Age–Friendly Business)
กรุงเทพประกันชีวิต ได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับผู้
สูงอายุ (Age–Friendly Business) จัดโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ 
ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมขับเคล่ือนสังคม
ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมส�าหรับผู ้สูงวัย เตรียมพร้อมเข้าสู่
วัยเกษียณ

Participating in an Age-Friendly Business Network
Bangkok Life Assurance has joined a business network 
that is developed to support and better connect with 
elderly. Age-Friendly Business organized by the 
Department of Older Persons in conjunction with the 
Institute of Thaipat Institute’s Thai Rural Reconstruction 
Movement under Royal patronage. Bangkok Life 
Assurance takes part in promoting social activities for 
the elderly and preparation for retirement.
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ในปี 2559 บริษัทเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทคุ้มครองชีวิต สะสม
ทรัพย์ระยะยาว รวมถึงกลุ่มสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพ โรคร้ายแรง และ
การเตรียมพร้อมส�าหรับชีวิตหลังเกษียณ เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัยในปัจจุบัน ในส่วนของการให้บริการ บริษัทมุ่งพัฒนา
คณุภาพด้วยการรบัรองระบบมาตรฐานระดบัสากลในแต่ละด้านของ
การด�าเนินธุรกิจและให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (ISO 22301:2012) การจัดการความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013) การด�าเนินการกรมธรรม์
ประกันชีวิต ประเภทสามัญ (ISO 9001:2008) และมุ่งให้บริการด้วย
ความจริงใจ ยึดม่ันในจรรยาบรรณผ่านทางตัวแทนประกันชีวิต ท่ี
ปรึกษาการเงิน และพนักงานที่ให้บริการทั่วประเทศ

In 2016, the Company focused on developing life 
coverage plans, long-term endowment products, and 
especially health and dread disease coverage products, 
to respond to an increasing public need, as well as 
products for retirement preparation to support Aging 
Society. As part of its service, the Company stresses 
quality development through certification in international 
systems standards in business and services. This has 
been obtained in business continuity management (ISO 
22301:2012), Information Security Management (ISO/IEC 
27001:2013) and the implementation of the ordinary life 
insurance policies (ISO 9001:2008) in the sincere aim to 
provide service adhering to ethical codes of conduct 
from life insurance agents, financial advisors, and service 
staff nationwide. 

เพราะความส�าเรจ็... ไม่ใช่เพยีงรางวัลท่ีได้รบั 
แต่คอืความภาคภมูใิจทีไ่ด้ส่งมอบการบรกิาร
ท่ีดีท่ีสุดด้วยความจริงใจให้แก่ลูกค้าของเรา 
กรุงเทพประกันชีวิต จึงไม่หยุดนิ่งในการ
พฒันาท้ังสนิค้าและบรกิาร เพือ่ตอบโจทย์ท่ี
หลากหลายและเติมเต็มความต้องการของ
ลูกค้า เพ่ือสร้างความสุขและความมั่นคง
ทางการเงินที่เหมาะสมส�าหรับแต่ละบุคคล

Because success isn’t just in the 
rewards received, but is the pride in 
having sincerely given customers 
the best products and service to fill 
their needs, creating happiness and 
building financial security for them.

SUCCESS

แรงบันดาลใจ...
สู่ความส�าเร็จ

Inspiration to Success
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ความภูมิใจของเรา... คือการท่ีได้เป็นส่วน
หน่ึงในการช่วยเสริมสร ้างชี วิตที่ ม่ันคง 
มอบความสขุให้แก่ประชาชนและคนในสงัคม
ทุกกลุ ่มด ้วยนโยบายความรับผิดชอบ
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีครอบคลุมใน 
6 มิติ พร้อมมุ่งเน้นการด�าเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรมเพื่อความยั่งยืน

Our pride is in taking part in helping 
to build secure lives and give 
happiness to the public and every 
group of people in society through 
the following 6 corporate social
responsibility programs with a 
focus on tangible and sustainable 
operations.

ความส�าเร็จ... ไม่ใช่ปลายทาง 
แต่คือการเริ่มต้น

Success is not final, it’s just the beginning.

สร้างความมั่นคงทางการเงิน ด้วยแนวคิดการวางแผนการเงินรอบ
ด้านให้ประชาชนได้มกีารสร้างหลักประกันและฐานะทีเ่หมาะสมกับทุก
ช่วงชีวิต อันจะน�าไปสู่ชีวิตที่มั่นคง

ส่งเสริมสุขภาพที่ดี แก่ประชาชนผ่านโครงการและกิจกรรมมากมาย 
เพือ่ตอกย�า้ให้ทกุคนหันมาดแูลสขุภาพและออกก�าลังกายกันมากยิง่ขึน้

สนับสนุนการศึกษา ซึง่เป็นปัจจยัพืน้ฐานส�าคญั เพือ่มอบคณุภาพ
ชวีติที่ดีแก่เยาวชนไทยในพื้นที่ขาดแคลน

ส่งความสุขมอบโลกสดใส แก่ผู้สูงวัยที่มีสายตาพร่ามัว ให้สามารถ
มองโลกได้อย่างชัดเจนพร้อมมีสุขภาพที่แข็งแรง

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย รักษาความเป็นไทยอันทรงคุณค่า
ไว้ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้คงอยู่สืบไป

สร้างจิตส�านึกรักส่ิงแวดล้อม ด้วยการร่วมปลูกจิตส�านึกรัก
ส่ิงแวดล้อมและช่วยกันดูแลป้องกันไม่ให้ธรรมชาติถูกท�าลายไป
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ณ วันน้ี กรงุเทพประกันชวิีต ยงัคงเดนิหน้าพฒันาต่ออย่างไม่หยดุยัง้ 
พร้อมท่ีจะลงมือท�าด้วยพลังกายพลังใจอันเต็มเปี่ยม เพื่อก้าวสู่
เป้าหมายแห่งความส�าเรจ็ พร้อมสร้างความสขุและความม่ันคงในชวิีต
แก่ประชาชนทุกกลุ่ม

Creating financial security for the people through 
concepts of integrated financial planning with both life 
protection and wealth creation that suitable with each 
stage of life.

Promotion of good public health with numerous 
programs and activities to encourage everyone to be 
healthy and exercise more.

Supporting education, which is fundamentally 
important in providing a better quality of life for youth 
in underdeveloped areas.

To give a bright, happy world to elderly people with 
blurred vision, so they can see clearly and be in good 
health.

Maintaining and carrying on Thai culture and 
traditions, partnering with local communities to 
ensure these values continue on.

Instilling environmental awareness and cooperation 
in caring for and protecting the environment and 
preventing destruction of nature, with a continuing effort 
both within and outside the organization.

Today Bangkok Life Assurance continues to step forward 
and never stop improving to reach our goal of success, 
creating happiness and security in the lives of all people.
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สารจาก
ประธานคณะกรรมการบริหาร

ปี 2559 เป็นปีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดล้อมต่างๆ ท้ังภายใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึง่มผีลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกิจของบรษัิท
มากท่ีสดุปีหน่ึงนับตัง้แต่เริม่ด�าเนนิกิจการเป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกท่ีอยูใ่นภาวะซบเซาต่อเน่ืองมาหลายปี 
ซึง่ส่งผลต่อทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยลดลงอยู่ในระดับ
ต�่าที่สุดเช่นกัน โดยพันธบัตรอายุ 10 ปี มีผลตอบแทนลดลงต�่ากว่า
ร้อยละ 1.60 ต่อปี ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท เนื่องจากการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ย นอกจากจะมีผล
กระทบต่อรายได้จากการลงทนุของบรษัิทแล้ว ยงัท�าให้บรษิทัมภีาระ
เงนิส�ารองประกันชวิีตเพ่ิมขึน้มาก ส่งผลให้งบการเงนิระหว่างกาลของ
บริษัทในระหว่างปี 2559 มีความผันผวนมากตามการแกว่งตัวของ
อัตราดอกเบี้ย

เพื่อเป็นการบริหารผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมดังกล่าว บริษัทได้
ปรบัแผนงานและกลยทุธ์การด�าเนนิงานในระหว่างปีเพือ่รองรบัความ
เสี่ยง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และ
ให้ม่ันใจว่าจะสามารถด�าเนนิธรุกิจได้อย่างม่ันคงในระยะยาวสามารถ
รองรบัพนัธะท่ีมีตามสญัญาประกันชวิีตต่อผูเ้อาประกันและสามารถ
สร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผู้ถือหุน้ โดยได้ปรบัปรงุต้นทนุสนิค้า
ให้เหมาะสมกับภาวะอัตราดอกเบี้ย ปรับปรุงนโยบายการลงทุนเพื่อ
สะท้อนผลตอบแทนและความเสีย่งของตลาดเงนิและตลาดทุน บรหิาร
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและผลผลิตต่อหน่วยของพนักงาน รวม
ถึงได้มีการปรับปรุงกลยุทธ์สินค้าที่ออกเสนอขายในระหว่างปี เพื่อ
ช่วยลดผลกระทบจากภาวะตกต�่าของดอกเบี้ยดังกล่าว โดยเฉพาะ
การลดสัดส่วนการขายสินค้าสะสมทรัพย์ระยะสั้น ท�าให้บริษัทมีเบี้ย
ประกันภัยรับสุทธิส�าหรับการด�าเนินงานปี 2559 จ�านวน 43,333 
ล้านบาท ลดลงในอตัราร้อยละ 3.4 จากปี 2558 อย่างไรกต็ามบรษัิท
ยังคงควบคุมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานได้ดี ประกอบกับภาวะการ
ซือ้ขายหลักทรพัย์ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยอยูใ่นระดับท่ี
ดีท�าให้บริษัทมีก�าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมาก เป็นผล

ให้มีก�าไรสุทธิส�าหรับปี จ�านวน 5,122 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 
4,113 ล้านบาทในปี 2558 เพิ่มขึ้นในอัตรา ร้อยละ 25 ในขณะท่ี
สินทรัพย์ของบริษัทยังคงขยายตัวต่อเน่ือง ณ สิ้นปี 2559 มี
สินทรัพย์รวม 282,359 ล้านบาท มีระดับความเพียงพอของเงิน
กองทนุอตัราร้อยละ 252 ซึง่สงูกว่าระดบัท่ีกฎหมายก�าหนดมากกว่า 
1.8 เท่า

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานท่ีผ่านมา บรษิทัได้มีพฒันาการในทกุๆ
ด้านทัง้การพฒันาทรพัยากรบคุคล การปรบัปรงุการบรหิารงานและ
การด�าเนินงานภายใน โดยมีระบบควบคุมคุณภาพท่ีได้รับการ
ยอมรบัในระดบัสากลและมกีารตดิตามตรวจสอบอยูอ่ย่างสม�า่เสมอ 
การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การบรหิารจดัการความเสีย่ง
แบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร การพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรโปร่งใส
ที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการด�าเนินงานที่ยั่งยืนและเป็นธรรม
กับผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทกุกลุ่ม ให้การสนับสนนุและปฏิบัติตามนโยบาย
ของทางการ รวมไปถึงความมุ่งม่ันในการทีจ่ะร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคม
นอกเหนือไปจากการท�าก�าไรทางธรุกิจ โดยมโีครงการกิจกรรมต่างๆ 
กับหน่วยงานและชุมชนทั่วประเทศ เพื่อมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติโดยรวมอยู่อย่างสม�่าเสมอ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้
บรษัิทได้รบัการพจิารณาคดัเลือกให้ได้รบัรางวัลบรษิทัประกันชวิีตที่
มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจ�าปี 2558 จากส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

บริษัทมีความเชื่อม่ันว่าปัจจุบันประชาชนและภาคครัวเรือนยังคงมี
ระดับความคุ้มครองท่ีต�่ากว่าระดับท่ีควรอยู่มาก อีกท้ังการพัฒนา
ประเทศจะมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนเมืองอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท�าให้

Message From Chairman of the Executive Board

ดร.ศิริ การเจริญดี
ประธานคณะกรรมการบริหาร

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการท�าประกันชีวิตใน
การเป็นหลักประกันของครอบครัว ท�าให้ธุรกิจประกันชีวิตยังคงมี
ศักยภาพในการเตบิโตได้อกีมากในระยะยาวดังเช่นประเทศท่ีพัฒนา
แล้ว แต่การด�าเนินธรุกิจและการแข่งขนัก็จะมีการเปล่ียนแปลงไปมาก
เช่นกัน บรษัิทจงึยงัคงมุง่ม่ันเพือ่ให้มพีฒันาการใหม่ๆ ในการบรหิาร
จัดการ ในการให้บริการลูกค้าเพื่อรองรับการขยายตัวและการ
เปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมรวมท้ังการท�าธุรกิจในอนาคตได้อย่าง
ทันท่วงที และเป็นท่ีน่ายินดีว่าด้วยระบบบริหารจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ท่ีได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 27001:2013 บริษัทจึงเป็นบริษัทแรกท่ีได้รับอนุมัติจาก
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกันภัย 
(คปภ.) ให้สามารถเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้อย่างเต็มรูปแบบและบริษัทได้เริ่มธุรกิจออนไลน์ในช่วง
ปลายปี 2559

คณะกรรมการบริษัท ใคร่ขอถือโอกาสน้ีขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น 
ตวัแทนประกันชวิีตและท่ีปรกึษาการเงนิ และคูค้่าของบรษิทั ทีใ่ห้ความ
ไว้วางใจ สนับสนุนธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณผู้
บรหิารและพนักงานท่ีร่วมกันท�างานด้วยความอตุสาหะ และให้บรกิาร
ท่ีดีแก่ลูกค้าด้วยความจริงใจ ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อความ
ส�าเร็จของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
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Message from 
Chairman of the Executive Board

2016 was a year of changing factors in both domestic 
and global environments which had the greatest effect 
on business operations since the Company’s earliest 
days. These effects stemmed mostly from the world 
economy, which had been in a state of ongoing 
sluggishness for many years, and inevitably penetrate 
into every sector of the economy. Rate of returns on Thai 
government bonds had their steepest decline, with 
10-year bond yields going down by 1.6 percent per year. 
This, in turn, directly affected our Company’s business 
operations, as the downward adjustment of interest 
rates - besides affecting the Company’s investment 
income - had the added effect on life insurance reserve 
funds to increase dramatically, leading to volatile 
interim financial statements during 2016, as they swung 
along with the oscillations of interest rates.

To manage the impact of these external factors, 
throughout the year, our Company revised plans and 
strategies for handling risk, improving competitiveness 
and ensuring long-term operational stability and able 
to meet contractual obligations to its insured while 
generating appropriate dividends for shareholders. This 
involved adjusting product costs to suit the financial 
condition, improving investment policy to reflect returns 
and risks of the money markets and stock markets, 
managing operational expenses and employee 
productivity, and adjusting product offering strategies 
throughout the year in order to reduce the impact of the 
fallen interest rates, in particular by reducing the sales 
proportion of short-term endowment products. As a 

result, the Company had net premium income for 2016 
operations of 43,333 million baht, down 3.4 percent from 
2015. However, our Company did well in controlling 
operational expenses, and market securities trading had 
good results, resulting in much increased profits. Net 
profit for the year were 5,122 million baht, as compared 
to 4,113 million baht in 2015, rising at a rate of 25 percent, 
while assets grew continuously. At 2016 year’s end, 
assets totaled 282,359 million baht, with a capital 
adequacy ratio of 252 percent, 1.8 times higher than 
the legally required amount.

Throughout the year, our Company has continued 
development in all aspects of the business, building on 
its personnel development, improving administration 
and internal operations with international quality control 
systems and continuous monitoring, and improving 
information technology systems as wel l  as 
enterprise-wide integrated risk management. We also 
continues to develop organizational transparency and 
good corporate governance, sustainability and fairness 
to all groups of stakeholders, supporting and practicing 
officially sanctioned policies. This includes a 
commitment to sharing responsibility towards society 
in addition to business profitability, joining with agencies 
and communities nationwide with ongoing participation 
in projects and activities that contribute to the 
development of society and the nation. This has resulted 
in the Company’s being considered and selected as the 
1st place winner for its Outstanding Management in 2015 
by the Office of Insurance Commission (OIC.) 

สารจากประธานคณะกรรมการบริหาร

Dr. Siri Ganjarerndee
Chairman of the Executive Board 

We firmly believe that presently the public sector and 
households still have lower levels of life insurance 
coverage than they should, and that national 
development and the financial community would play 
a continuing role in assisting the public to gain 
knowledge and understanding about the benefits of life 
insurance in creating security for families, giving life 
insurance a better growth potential in the long-run as 
in developed countries. But the business competition 
changed greatly, therefore our Company continues our 
commitment in the development of new approaches to 
administration and management of customer service in 
order to support business expansion and future business 
environment. It is gratifying that our Company’s 
information security management system received 
international standards certification ISO/IEC 27001:2013, 
enabling it to be the first certified company by the Office 
of Insurance Commission (OIC), to offer full-service 
insurance policies online since late 2016. 

The Board of Directors would like to take this 
opportunity to thank our customers, shareholders, 
agents, and financial advisors, and our corporate 
partners as well, for the wonderful trust and support 
they have always given to the Company’s business 
activities. This gratitude also goes to management and 
employees for working together so industriously and 
giving such good and sincere service to customers, 
which have been a crucial part of the Company’s success 
throughout the time.



18 19

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) | Bangkok Life Assurance PLCร�ยง�นประจำ�ปี 2559 | Annual Report 2016

สารจาก
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปี 2559 ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่มีความท้าทายส�าหรับธุรกิจประกันชีวิต
ในประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจไทยขยายตวัในระดับท่ีต�า่ต่อเน่ืองจาก
ปี 2558 แม้เศรษฐกิจของประเทศจะเริ่มมีการฟื้นตัวบ้างอย่างค่อย
เป็นค่อยไป แต่ก็ยังจ�ากัดเฉพาะบางภาคส่วน ประกอบกับสภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ียงัมคีวามไม่แน่นอนได้ส่งผลกระทบต่อตลาดเงนิและ
ตลาดทุนท่ัวโลก โดยเฉพาะอัตราดอกเบ้ียซึ่งอยู่ในระดับต�่าเป็น
ประวัติการณ์ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนการลงทุนและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่บริษัทยึดการสร้างความเป็น
ธรรมต่อลูกค้าเป็นหลักเสมอมา  ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีท้าทายดัง
กล่าว กรงุเทพประกนัชวีติได้ให้ความส�าคญักบัการเฝ้าระวงัตดิตาม
สถานการณ์และบริหารจัดการอย่างยืดหยุ่น รอบคอบ โดยมุ่งเน้น
การสร้างสมดุลระหว่างการขยายฐานลูกค้า การสร้างผลก�าไร และ
การบริหารความเส่ียงท่ีดี ตามภารกิจท่ีจะร่วมสร้างความม่ันคง
ทางการเงินให้กับคนไทยผ่านการประกันชีวิตและการวางแผนทาง
การเงิน

บรษิทัได้ตระหนกัและได้มกีารพฒันาและปรบัปรงุผลิตภณัฑ์ โดยมุ่ง
เน้นไปท่ีความสอดคล้องกับสถานการณ์และการตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าในทุกช่วงวัยให้เหมาะสมกับช่องทางการขาย โดย
ในปีท่ีผ่านมาได้ออกผลิตภัณฑ์ เช่น แบบประกันโฮลไลฟ์เฟิสต์ มรดก
ลูกหลาน ขายผ่านช่องทางธนาคาร ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต 
200% หรือคุ้มครองกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 400% ของจ�านวน
เงนิเอาประกันภยั คุม้ครองระยะยาวถึงอาย ุ90 ปี ซึง่เป็นแบบประกัน
ท่ีได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดีจากลูกค้าในช่องทางน้ี ส�าหรบัช่องทาง
ตวัแทน บรษิทัได้ออกผลิตภณัฑ์ เช่น บีแอลเอ ซีเนยีร์ สขุใจ ท่ีมีความ
คุม้ครองชวิีตและอุบัตเิหต ุและแบบประกัน บีแอลเอ ปันสขุ ท่ีคุม้ครอง
ถึงอาย ุ80 ปี และมีเงนิคนืตลอดอายสุญัญา เป็นต้น นอกจากน้ีบรษัิท
ยังได้พัฒนาในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมโดยเน้นความคุ้มครองค่า
รักษาพยาบาลเฉพาะโรคอย่างโรคเบาหวาน ด้วยโครงการบีแอลเอ 
เบาหวาน เทคแคร์ ท่ีช่วยแบ่งเบาภาระค่ารกัษาพยาบาล ส�าหรบัผูเ้อา
ประกันท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวานและเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคท่ีเกิด

นางคมคาย ธูสรานนท์
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

จากโรคเบาหวานโดยเฉพาะ นอกจากการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ 
บริษัทได้พัฒนาช่องทางการขายใหม่ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
อย่างช่องทางออนไลน์ทีส่ามารถเสรจ็สิน้ขัน้ตอนการซือ้และสามารถ
ออกกรมธรรม์ได้ โดยได้มีการเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบเม่ือปลายปี 
ด้วยแบบประกัน บีแอลเอ สมาร์ท เซฟวิ่ง 168 ที่มีผลประโยชน์เมื่อ
ครบก�าหนดสัญญาถึง 1,000% ของจ�านวนเงินเอาประกันภัยและ
เป็นแบบประกันทีไ่ม่ต้องตรวจสขุภาพ ท้ังน้ีเพือ่ให้ประชาชนสามารถ
ซื้อประกันภัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย สอดคล้องกับไลฟ์
สไตล์ในปัจจุบันอีกด้วย
  
ส�าหรับแนวทางการด�าเนินธุรกิจ บริษัทยังคงเน้นการสร้างความ
เติบโตที่ยั่งยืน ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งในด้านชื่อเสียง การรับรู้
แบรนด์ การเงิน ฐานลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ช่องทางจัดจ�าหน่าย การ
บริการ รวมถึงด้านการลงทุน ด้วยการสนับสนุนจากบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและกระบวนการ
ท�างานท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ
องค์รวม ผลของความมุ่งมัน่และร่วมใจกันของผู้บรหิารและพนักงาน
ทุกระดับชั้นในการพัฒนาบริษัทอย่างต่อเน่ืองในด้านต่างๆ ที่กล่าว
มา ท�าให้บรษัิทได้รบัรางวลัมากมายซึง่เป็นความภาคภมิูใจและสะท้อน
ถึงความไว้วางใจของลูกค้า คูค้่า และประชาชนท่ีมีต่อบรษิทั เช่น การ
ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรือระบบ
บริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information 
Security Management Systems) จากบริษัท บูโร เวอริทัส 
เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด รางวัลองค์กรท่ีมีมูลค่าแบรนด์
องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต (Thailand’s 
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Top Corporate Brands) โดยได้รับรางวัลในปี 2558 และต่อเนื่อง
เป็นปีท่ี 2 ในปี 2559 รวมถึงการได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตท่ีมี
การบริหารงานดีเด่นอันดับที่ 1 ประจ�าปี 2558  ซึ่งสะท้อนถึงผลการ
ด�าเนินงานท่ีโดดเด่นและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน
อีกท้ังการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม 
ผ่านกิจกรรมการกศุล และสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา

โดยผลการด�าเนินงานในภาพรวมปี 2559 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับ
ปีแรก 11,149 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 18 ส่วนหนึ่ง
มาจากการปรบัลดสดัส่วนสนิค้าประเภทซึง่มีก�าไรต�า่ท่ีมีวัตถุประสงค์
การออกขายเพื่อเพิ่มขนาดยอดขาย มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 
10,632 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 จากปีก่อน มีก�าไรสุทธิ 5,122 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปีก่อน และมีอัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 252 ซึ่งสูงกว่าระดับท่ีกฎหมายก�าหนดท่ี
ร้อยละ 140

ผลการด�าเนินการของบริษัทในปี 2559 เป็นผลจากความร่วมมือ
ร่วมใจของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ในนามของฝ่ายจดัการดิฉันขอขอบคณุ
ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ส�าหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนที่
ให้บริษัทมาโดยตลอด ขอขอบคุณตัวแทนประกันชีวิต ทีมที่ปรึกษา
การเงินและพนักงานทุกท่านของบริษัท ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่
รับผิดชอบด้วยความมานะอุตสาหะและความมุ่งม่ันตั้งใจตลอดท้ังปี
ท่ีผ่านมา  ดิฉันหวังว่าเราจะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคง
และยั่งยืนตลอดไป
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Message from 
the Acting President

2016 was a challenging year for the life insurance 
business in Thailand, as Thailand’s sluggish economic 
conditions of 2015 extended on throughout the following 
year. Even though there were periods where the 
economy began to show some recovery, it was limited 
to certain sectors. Added to this was continuing 
uncertainty about the world economic situation, which 
had negative effects on global finance and stock markets, 
especially interest rates, which were at historic lows. 
This directly affected returns on investment and 
development of new products that companies use for 
building fundamental and continuing fairness for its 
customers. In this challenging environment, Bangkok 
Life Assurance has focused on monitoring the situation 
carefully, while adopting flexible management, 
maintaining a balance in expanding its customer 
base, creating profit, and implementing good risk 
management, as it performs its duty of helping create 
financial security for the Thai people through life 
insurance and financial planning. 

We worked continuously on the development of and 
improvements to our products, focusing on what was 
suited to the circumstances and responding to the 
needs of customers in all stages of life and providing 
appropriate sales channels.  This past year, 
we introduced new products such as “Whole Life 
1st Heritage” sold through bancassurance channel 
which has been received very well by customers. This 
product provides life coverage at 200 percent of sum 
assured or 400 percent of sum assured in case of 

Mrs. Komkai Thusaranon
Acting President

accidental death, and the coverage period is until the 
age of 90 years. For the agent channel, we also developed 
new products such as, “BLA Senior Sukjai,” which 
covers death from both illnesses and accidents and 
“BLA Punsuk 80/20,” which has coverage period of 
until 80 years of age and receive cash return during 
policy period. 

Besides these developments, our Company developed 
supplemental plans that cover specific medical care 
such as diabetes through “BLA Diabetes Take Care” plan, 
which helps ease the burden of medical expenses for 
the insured with diabetes and complications specifically 
caused by the disease.

Besides new products, our Company has developed new 
sales channels to offer greater variety, such as an online 
sales channel, which customer can purchase a policy 
through self-service anytime, anywhere. This new 
channel has come into full production at the end of the 
year with new product “BLA Smart Saving 168” offers 
returns of 1,000 percent of sum assured on the policy 
maturity date and requires no medical examination, 
provides the public a quick and easy access in purchasing 
insurance policy which also be fitting with today’s 
lifestyles.

For business operations, our Company continues to 
focus on building sustainable growth on a sound brand 
recognition, brand acceptance, financial strength, 
customer base, products, distribution channels, services, 
and investment, supported by personnel with great 
potential, advanced information technology systems, 
and efficient operational procedures under holistic risk 
management. The commitment and cooperation of 
management and employees at every level in the 
continuing development in these areas resulted in many 
awards. This is a matter of recognition and confidence 

สารจากรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

that our customers, trading partners, and the general 
public have in our Company. One major achievement 
was obtaining ISO/IEC 27001:2013 certification for 
information security management systems from Bureau 
Veritas Services, Ltd. (Thailand). Another was being 
named the organization with the highest corporate brand 
value among insurance companies (Thailand’s Top 
Corporate Brands 2015 and 2016 Awards) for two years 
in a row; our Company also received a first place in 
Outstanding Management award for 2015, reflecting 
outstanding operational results and continuous and 
sustainable development as well as its responsibility 
to society and the nation in general through various 
charitable activities and public services over the past 
year.

Operations in 2016 resulted in the Company generating 
first-year premium of 11,149 million baht, a decrease 
from the previous year of 18 percent, with a net 
investment income of 10,632 million baht, an increase 
of 7.3 percent over the previous year. Net income was 
5,122 million baht, an increase of 25 percent over 
the previous year, with the ratio of capital to risk 
252 percent, which is higher than the legally required 
level of 140 percent.

The success of our Company in 2016 was the result of 
cooperation among all parties concerned. On behalf of 
Management, I thank our customers and business 
partners for the trust and support you have always 
given us. Thanks also to our insurance agents, financial 
advisors, and all Company employees, for your 
industrious and resolute performance of duties and 
responsibilities over the past year. I hope that together 
we will continue to move forward with confidence and 
sustainability.
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งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)

รวมสินทรัพย์	 	 282,356	 249,576	 215,590	 282,359	 249,577	 215,588	 171,795	 142,769

สินทรัพย์ลงทุน	 	 272,382	 240,813	 208,680	 272,382	 240,813	 208,680	 165,983	 138,494

รวมหนี้สิน	 	 249,027	 222,585	 190,013	 249,018	 222,579	 190,009	 149,532	 123,304

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	 	 243,099	 216,851	 186,660	 243,099	 216,851	 186,660	 145,459	 120,092

ส่วนของเจ้าของ	 	 33,329	 26,990	 25,576	 33,341	 26,998	 25,579	 22,264	 19,465

งบก�าไรขาดทุน	 (ล้านบาท)

เบี้ยประกันภัยรับ	หักยกเลิกและส่งคืน	 	 43,333	 44,840	 51,810	 43,333	 44,840	 51,810	 39,079	 34,640

	 -	 เบี้ยประกันภัยปีแรก	หักยกเลิกและส่งคืน	 	 11,149	 13,627	 19,069	 11,149	 13,627	 19,069	 10,535	 8,767

	 -	เบี้ยประกันภัยปีต่อไป	หักยกเลิกและส่งคืน	 	 32,183	 31,213	 32,742	 32,183	 31,213	 32,742	 28,544	 25,873

รายได้จากการลงทุน	 	 10,632	 9,913	 8,595	 10,632	 9,913	 8,595	 6,878	 5,567

เงินส�ารองประกันชีวิตเพิ่มจากปีก่อน	 	 26,104	 29,874	 40,818	 26,104	 29,874	 40,818	 25,357	 22,873

ก�าไรสุทธิ		 	 5,100	 4,108	 2,650	 5,122	 4,113	 2,653	 4,378	 3,732

หุ้นหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นสามัญ

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและช�าระเต็มมูลค่า	 (ล้านหุ้น)	 1,706	 1,704	 1,698	 1,706	 1,704	 1,698	 1,212	 1,205

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	 (บาท)	 19.54	 15.84	 15.06	 19.54	 15.85	 15.07	 18.37	 16.16

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	 (บาท)	 3.00	 2.41	 1.56	 3.00	 2.42	 1.57	 2.59	 2.21

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น/4	 (บาท)	 0.75	 0.64	 0.91	 0.75	 0.64	 0.91	 0.91	 0.72

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ	 (ร้อยละ)	 25.00	 26.56	 58.33	 25.00	 26.45	 57.96	 35.14	 32.58

ราคาหุ้น	ณ	วันสิ้นงวด	 (บาท)	 53.00	 55.50	 46.00	 53.00	 55.50	 46.00	 68.00	 62.25

Statements of financial million baht	 	 	 	 	 	 	

Total	assets	 	 282,356	 249,576	 215,590	 282,359	 249,577	 215,588	 171,795	 142,769

Investment	assets	 	 272,382	 240,813	 208,680	 272,382	 240,813	 208,680	 165,983	 138,494

Total	liabilities	 	 249,027	 222,585	 190,013	 249,018	 222,579	 190,009	 149,532	 123,304

Insurance	contract	liabilities	 	 243,099	 216,851	 186,660	 243,099	 216,851	 186,660	 145,459	 120,092

Total	owners’	equity	 	 33,329	 26,990	 25,576	 33,341	 26,998	 25,579	 22,264	 19,465

Statements of income million baht	 	 	 	 	

Gross	written	premiums	less	cancel	and	refund	 	 43,333	 44,840	 51,810	 43,333	 44,840	 51,810	 39,079	 34,640

	 -	First	year	premiums	less	cancel	and	refund	 	 11,149	 13,627	 19,069	 11,149	 13,627	 19,069	 10,535	 8,767

	 -	Renewal	year	premiums	less	cancel	and	refund	 	 32,183	 31,213	 32,742	 32,183	 31,213	 32,742	 28,544	 25,873

Investment	income	 	 10,632	 9,913	 8,595	 10,632	 9,913	 8,595	 6,878	 5,567

Life	policy	reserves	increase	from	previous	year	 	 26,104	 29,874	 40,818	 26,104	 29,874	 40,818	 25,357	 22,873

Net	income	 	 5,100	 4,108	 2,650	 5,122	 4,113	 2,653	 4,378	 3,732

Share capital or share capital information	 	 	 	 	 	 	 	 	

Share	capital	-	issued	and	fully	paid-up	 million	share	 1,706	 1,704	 1,698	 1,706	 1,704	 1,698	 1,212	 1,205

Price	per	book	value	 baht	 19.54	 15.84	 15.06	 19.54	 15.85	 15.07	 18.37	 16.16

Earnings	per	share	 baht	 3.00	 2.41	 1.56	 3.00	 2.42	 1.57	 2.59	 2.21

Dividend	per	share/4	 baht	 0.75	 0.64	 0.91	 0.75	 0.64	 0.91	 0.91	 0.72

Dividend	payout	 %	 25.00	 26.56	 58.33	 25.00	 26.45	 57.96	 35.14	 32.58

Stock	price	at	period	end	 baht	 53.00	 55.50	 46.00	 53.00	 55.50	 46.00	 68.00	 62.25

จุดเด่นทางการเงิน

Financial Overview

 2559 2558/3 2557/2,3 2559 2558/3 2557/2,3 2556/2,3 2555/1,2,3

 2016 2015/3 2014/2,3 2016 2015/3 2014/2,3 2013/2,3 2012/1,2,3

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

Five - Year Financial Review 

หมายเหตุ	 /1	 บริษัทบันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องภาษีเงินได้	ที่ถือบังคับใช้ปี	2556	เป็นครั้งแรก	โดยปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่น�ามาแสดง

	 	 	 	 	 	 เปรียบเทียบ	โดยถือเสมือนว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกล่าวมาโดยตลอด	

	 	 	 	 	 /2	 บริษัทบันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเร่ืองผลประโยชน์พนักงาน	 ที่ถือบังคับใช้ปี	 2558	 เป็นครั้งแรก	 โดยปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อน

	 	 	 	 	 	 ที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบ	โดยถือเสมือนว่าบริษัทได้ปฎิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกล่าวมาโดยตลอด	

	 	 	 	 	 /3	 บริษัทบันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องสัญญาประกันภัย	 ที่ถือบังคับใช้ปี	 2559	 เป็นคร้ังแรก	 โดยปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่น�า

	 	 	 	 	 	 มาแสดงเปรียบเทียบ	โดยถือเสมือนว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกล่าวมาโดยตลอด	

	 	 	 	 	 /4	 บริษัทจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา	5	หุ้นเดิมต่อ	2	หุ้นใหม่	ในระหว่างปี	2557

Remark		 /1	 The	Company	recognised	the	effect	as	a	result	of	such	change	in	accounting	policy	“Deferred	tax”	by	restating	its	prior

	 	 	 	 	 	 years’	financial	statements,	presented	as	comparative	information,	as	if	it	had	always	adopted	deferred	tax	accounting.

										 /2	 The	Company	recognised	the	effect	as	a	result	of	such	change	in	accounting	policy	“Employee	benefits”	by	restating	its

	 	 	 	 	 	 	prior	 years’	 financial	 statements,	 presented	 as	 comparative	 information,	 as	 if	 it	 had	 always	 adopted	 employee	 benefits

	 	 	 	 	 	 accounting.

	 	 	 	 	 /3	 The	Company	recognised	the	effect	as	a	result	of	such	change	in	accounting	policy	“Insurance	contracts”	financial	statements,

	 	 	 	 	 	 	presented	as	comparative	information,	as	if	it	had	always	adopted	insurance	contracts	accounting.

										/4	 The	company	paid	stock	dividend	at	the	rate	of	5	existing	shares	to	2	new	shares	in	during	the	year	2014.

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการด�าเนินงาน 5 ปี
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จุดเด่นทางการเงิน

Financial Overview

เบี้ยประกันภัยปีแรก/2 (ล้านบาท)
First Year Premiums (Million Baht)

สินทรัพย์รวม และหน้ีสินรวม (ล้านบาท)                                                        
Total Assets and Total Liability (Million Baht)

ส่วนของเจ้าของรวม (ล้านบาท)                                                        
Total Owners’ Equity (Million Baht)

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)
Earnings per Share (Million Baht)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (ล้านบาท) 
Price per Book Value (Million Baht)

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท)
Net Income (Million Baht)

8,767 2.21

3,732
4,378

16.16
18.37

2,653 

15.07  

19.54  

15.85  

4,113 

5,122 

142,769  
171,795  

215,588  

249,577  

282,359  

215,590  

249,576  

282,356  

2,650

15.06

19.54  

15.84

4,108

5,100

123,304
149,532

190,009

222,579
249,018

190,013

222,585
249,027

2.59

1.57 1.56

2.42
3.00

2.41
3.00

2555
2012

2555
2012

2555
2012

2555
2012

2556
2013

2556
2013

2556
2013

2556
2013

2557
2014

2557
2014

2557
2014

2557/1

2014
2558/1

2015
2559/1

2016

2557
2014

2558
2015

2558
2015

2558
2015

2558
2015

2559
2016

2559
2016

2559
2016

2559
2016

10,535

19,069

13,627

11,149

33,329

26,99025,576

33,341

26,99825,579
22,264

19,465

งบการเงินรวม
The consolidated financial statement

งบการเงินรวม
The consolidated financial statement

รวมหนี้สิน
Total liability

งบการเงินรวม
The consolidated financial statement

งบการเงินเฉพาะกิจการ
The separate financial statement

งบการเงินเฉพาะกิจการ
The separate financial statement

รวมสินทรัพย์ 
Total assets

งบการเงินเฉพาะกิจการ
The separate financial statement

2555
2012

2555
2012

2556
2013

2556
2013

2557
2014

2557
2014

2557/1

2014
2558/1

2015
2559/1

2016
2558
2015

2558
2015

2559
2016

2559
2016

หมายเหตุ	:	 /1	 งบการเงินรวม

	 /2	 ตัวเลขเท่ากันทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม

Remark	:	 /1	 The	consolidated	financial	statement

	 /2	 The	amount	equal	both	the	separate	financial	statement	and	the	consolidated	financial	statement
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จุดเด่นทางการเงิน

Financial Overview

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน	 (เท่า)	 6.44		 	4.82		 	4.50		 	6.43		 	4.82		 	4.50		 	2.93		 	2.18	

อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ		 (วัน)	 16.50		 	14.01		 	12.56		 	16.50		 	14.01		 	12.56		 	16.12		 	20.68

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร           

อัตราก�าไรขั้นต้น	 (%)	 	8.85		 	8.15		 	3.15		 	8.94		 	8.17		 	3.16		 	12.18		 	12.62	

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันรับ	 (%)	 	12.79		 	11.70		 	9.58		 	12.71		 	11.67		 	9.57		 	12.13		 	13.13	

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	 (%)	 	5.20		 	5.06		 	5.41		 	5.20		 	5.06		 	5.41		 	4.98		 	5.10	

อัตราก�าไรสุทธิ	 (%)	 	9.19		 	7.42		 	4.33		 	9.23		 	7.43		 	4.33		 	9.46		 	9.29	

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	 (%)	 	16.91		 	15.63		 	11.08		 	16.98		 	15.65		 	11.09		 	20.98		 	22.80

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	 (%)	 	1.92		 	1.77		 	1.37		 	1.93		 	1.77		 	1.37		 	2.78		 	2.92	

อัตราส่วนรายได้รวมต่อสินทรัพย์รวม	 (เท่า)	 0.21		 	0.24		 	0.32		 	0.21		 	0.24		 	0.32		 	0.29		 	0.31

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 (เท่า)	 	7.47		 	8.25		 	7.43		 	7.47		 	8.24		 	7.43		 	6.72		 	6.33	

อัตราส่วนเงินส�ารองต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 (เท่า)	 	7.04		 	7.73		 	6.99		 	7.04		 	7.73		 	6.99		 	6.20		 	5.79	

อัตราส่วนหนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อสินทรัพย์ลงทุน	 (เท่า)	 	0.89		 	0.90		 	0.89		 	0.89		 	0.90		 	0.89		 	0.88		 	0.87

อัตราการเจริญเติบโต

เบี้ยประกันภัยรับ	 (%)	 	(3.36)	 	(13.45)	 	32.58		 	(3.36)	 	(13.45)	 	32.58		 	12.81		 	9.77	

เบี้ยประกันภัยปีแรก	 (%)	 	(18.18)	 	(28.54)	 	81.01		 	(18.18)	 	(28.54)	 	81.01		 	20.16		 	5.91	

สินทรัพย์รวม	 (%)	 	13.13		 	15.76		 	25.49		 	13.13		 	15.77		 	25.49		 	20.33		 	26.57	

ก�าไรส�าหรับปี	 (%)	 	24.15		 	55.04		 (39.47)		 	24.53		 	55.06			(39.41)	 	17.31		 	0.17

อัตราความเพียงพอของเงินกองทุน (RBC) (%)	 	 	 	 	252/4		 	309		 	409		 	244		 	268

 2559 2558/3 2557/2,3 2559 2558/3 2557/2,3 2556/2,3 2555/1,2,3

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหต	ุ		/1	บริษทับันทกึผลจากการเปลีย่นนโยบายการบัญชีเร่ืองภาษเีงินได้	ทีถื่อบังคับใช้ปี	2556	เป็นครัง้แรก	โดยปรบัย้อนหลงังบการเงินปีก่อนทีน่�ามาแสดง

	 	 	 	 	 	 เปรียบเทียบ	โดยถือเสมือนว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกล่าวมาโดยตลอด	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 /2	 บริษัทบันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงาน	ที่ถือบังคับใช้ปี	2558	เป็นครั้งแรก	โดยปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อน

	 	 	 	 	 	 ที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบ	โดยถือเสมือนว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกล่าวมาโดยตลอด	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 /3	 บริษัทบันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องสัญญาประกันภัย	ที่ถือบังคับใช้ปี	2559	เป็นครั้งแรก	โดยปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่น�า	 	

	 	 	 	 	 	 มาแสดงเปรียบเทียบ	โดยถือเสมือนว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกล่าวมาโดยตลอด	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 /4		เป็นอัตราส่วนก่อนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

Liquidity ratio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Current	ratio	 times	 	6.44		 	4.82		 	4.50		 	6.43		 	4.82		 	4.50		 	2.93		 	2.18	

Premium	receivable	turnover	 days	 	16.50		 	14.01		 	12.56		 	16.50		 	14.01		 	12.56		 	16.12		 	20.68

Profitability ratio          

Profit	on	underwriting	to	net	premium	written	 (%)	 	8.85		 	8.15		 	3.15		 	8.94		 	8.17		 	3.16		 	12.18		 	12.62	

Underwriting	expenses	to	premium	written	 (%)	 	12.79		 	11.70		 	9.58		 	12.71		 	11.67		 	9.57		 	12.13		 	13.13	

Investment	yield	 (%)	 	5.20		 	5.06		 	5.41		 	5.20		 	5.06		 	5.41		 	4.98		 	5.10	

Net	profit	margin	 (%)	 	9.19		 	7.42		 	4.33		 	9.23		 	7.43		 	4.33		 	9.46		 	9.29	

Return	on	equity	 (%)	 	16.91		 	15.63		 	11.08		 	16.98		 	15.65		 	11.09		 	20.98		 	22.80

Efficiency ratio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Return	on	total	asset	 (%)	 	1.92		 	1.77		 	1.37		 	1.93		 	1.77		 	1.37		 	2.78		 	2.92	

Asset	turnover	 times	 	0.21		 	0.24		 	0.32		 	0.21		 	0.24		 	0.32		 	0.29		 	0.31

Financial ratio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Debt	per	equity		 times	 	7.47		 	8.25		 	7.43		 	7.47		 	8.24		 	7.43		 	6.72		 	6.33	

Policy	reserve	to	capital	fund	 times	 	7.04		 	7.73		 	6.99		 	7.04		 	7.73		 	6.99		 	6.20		 	5.79	

Insurance	contract	liabilities	to	investment	asset	 times	 	0.89		 	0.90		 	0.89		 	0.89		 	0.90		 	0.89		 	0.88		 	0.87

Growth rate	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Gross	written	premiums	 (%)	 	(3.36)	 	(13.45)	 	32.58		 	(3.36)	 	(13.45)	 	32.58		 	12.81		 	9.77	

First	year	premiums	 (%)	 	(18.18)	 	(28.54)	 	81.01		 	(18.18)	 	(28.54)	 	81.01		 	20.16		 	5.91	

Total	assets	 (%)	 	13.13		 	15.76		 	25.49		 	13.13		 	15.77		 	25.49		 	20.33		 	26.57	

Net	income	 (%)	 	24.15		 	55.04		 (39.47)		 	24.53		 	55.06		 	(39.41)	 	17.31		 	0.17

Capital Adequacy Ratio (RBC)	 (%)	 	 	 	 	252/4		 	309		 	409		 	244		 	268

 2016 2015/3 2014/2,3 2016 2015/3 2014/2,3 2013/2,3 2012/1,2,3

Remark		 /1	 The	Company	recognised	the	effect	as	a	result	of	such	change	in	accounting	policy	“Deferred	tax”	by	restating	its	prior	years’	

	 	 	 	 	 	 financial	statements,	presented	as	comparative	information,	as	if	it	had	always	adopted	deferred	tax	accounting.	 	 	

	 	 	 	 	 /2	 The	Company	recognised	the	effect	as	a	result	of	such	change	in	accounting	policy	“Employee	benefits”	by	restating	its

	 	 	 	 	 	 prior	years’	financial	statements,	presented	as	comparative	information,	as	if	it	had	always	adopted	employee	benefits	accounting.

	 	 	 	 	 /3	 The	 Company	 recognised	 the	 effect	 as	 a	 result	 of	 such	 change	 in	 accounting	 policy	 “Insurance	 contracts”	 financial

	 	 	 	 	 	 statements,	presented	as	comparative	information,	as	if	it	had	always	adopted	Insurance	contracts	accounting.	 	 	

	 	 	 	 	 /4	 This	ratio	has	unaudited.	 	 	 	 	 	

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements
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ค่านิยมองค์กร

Organization Values

ศรทัธา
ส่งมอบการประกันชวิีตด้วยความยนิด ีมุง่มัน่สร้างเสรมิให้ประชาชน
เห็นประโยชน์ และคุณค่าการท�าประกันชีวิต

รบัผดิชอบ
มุ่งมั่นให้งานส�าเร็จและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบ
หมายภายในเวลาที่ก�าหนด ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ
และเคารพสทิธขิองผู้อืน่

จรงิใจ
สร้างความไว้วางใจให้ลูกค้าและผูม้าตดิต่อด้วยการบรกิารท่ีประทับใจ
เกินความคาดหมาย มีการสื่อสารและการให้ข้อมูลที่เปิดเผยตรงไป
ตรงมา

พฒันาตน
มุ่งม่ันด้วยเป้าหมายท่ีชดัเจน มคีวามคดิรเิริม่ แสวงหาความรูใ้หม่ๆ 
พฒันาตนเองอย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง จนก้าวขึน้สูค่วามส�าเรจ็ใน
อาชพี

ท�างานเป็นทมี
ท�างานเชงิรกุอย่างมเีป้าหมาย มกีารประสานงานอย่างมีประสทิธภิาพ 
มุ่งมัน่สูจ่ดุหมายทีว่างไว้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เป็นก�าลังใจและเป็น
มิตรต่อเพื่อนร่วมงาน

FAITH
Happily providing life insurance and willing to help 
people understand the benefits and values of life insurance.

RESPONSIBILITY
Focusing on accomplishing goals and objectives in due 
time. Being professional, ethical, and respect the rights 
of others.

SINCERITY
Being trustworthy to customers and suppliers, being 
open in communication and providing service that exceed 
expectation.

SELF-DEVELOPMENT
Having a strong mind, clear vision, creativity and hunger 
for new knowledge that can contribute to continuous 
self-development and ultimate success in the profession.

TEAMWORK
Being proactive at work and efficient in coordination and 
communication to attain desired results, being cheerful 
and doing one’s best to get along with colleagues.
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ประวัติบริษัท

2494
(1951)

2519
(1976)

2522
(1979)

พันตรีควง อภัยวงศ์ พระยาศรีวิศาลวาจา 
และนายชิน โสภณพณิช จดทะเบียนก่อตั้ง
บรษิทัโดยใช้ชือ่ว่า “บรษิทั สขุสวัสดิป์ระกัน-
ชีวิต จ�ากัด”

เปล่ียนชือ่เป็น “บรษัิท กรงุสยามประกันชวิีต 
จ�ากัด”

เริ่มเปิดด�าเนินการ ในชื่อ บริษัท กรุงสยาม-
ประกันชีวิต จ�ากัด ณ ส�านักงานเลขที่ 732 
ถ น น เ จ ริ ญ ก รุ ง  ส า ม แ ย ก พ ร ะ น ค ร 
มีสัญลักษณ์เป ็นรูปช ้างในวงกลมรัศมี 
มีอักษรชื่อบริษัทเป็นภาษาไทย จีน และ
อังกฤษ

คุณชิน โสภณพนิช ผู้ซ่ึงมองการณ์ไกล
เหน็ว่า ถึงเวลาด�าเนินธรุกิจประกันชวิีตอย่าง
จริงจัง จึงได้มอบหมายให้บริษัทท่ีปรึกษา
สากลธรุกิจ (IFCCA) โดย คณุวัย วรรธนะกุล 
เป็นผู ้วางโครงสร้างร่วมกับ Mr. K.V. 
C lar idge F. I .A .  ผู ้ เ ชี่ ยวชาญทาง
คณิตศาสตร์ประกันชีวิตของบริษัท Swiss 
Re Insurance ด�าเนินการวางโครงสร้าง
และจัดระบบองค์กรใหม่

บ ริ ษัท กรุ งสยามประกันชี วิต จ� า กัด 
ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัท กรุงเทพประกัน-
ชีวิต จ�ากัด เพื่อบ่งบอกความเป็นบริษัท
ในเครอืธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) ซึง่
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และได้ให้การสนบัสนุน
ธุรกิจของบริษัทด้วยดีตลอดมา

Major General Kuang Aphaiwongse, 
Phraya Sriwisarnwacha, and Mr. 
Chin Sophonpanich registered the 
Company with  the  name “Suksawasdi 
Life Assurance Company Limited”

The Company was renamed 
“Krungsiam Assurance Company 
Limited”

The Company began operations 
under the name of Krungsiam
Assurance Company Limited, with 
its office at 732 Charoenkrung Road, 
Samyak Pranakorn, Bangkok. Its 
logo was an elephant within a circle 
and the Company name inscribed in 
Thai, Chinese, and English.

Being a visionary, Mr. Chin Sophon-
panich saw that it was the right time 
for the Company to earnestly conduct 
life insurance business, and so 
commissioned the international 
consulting firm IFCCA through 
Mr. Vai Vathanakul along with 
Mr.K.V. Claridge, F.I.A., a Swiss 
Re-Insurance Company’s actuarial 
science specialist, to implement a 
new organizational structure and 
new systems.

Krungsiam Assurance Company
Limited changed its name to 
Bangkok Life Assurance, Co., Ltd. to 
strengthen the Company’s affiliation 
with Bangkok Bank PLC, which has 
been the major shareholder and 
supported the Company ever since.

Corporate Milestones

23 มีนาคม
March 23

10 เมษายน
April 10

1 มิถุนายน
June 1

1 มกราคม
January 1

2530-2532
(1987-1989)

2540-2548
(1997-2005)

ในเดอืนเมษายน พ.ศ.2530 บรษิทั กรงุเทพ-
ประกันชวิีต จ�ากัด ได้ย้ายจากถนน เจรญิกรงุ 
มาอยู่ท่ีอาคารกรุงเทพประกันภัย สีลม 
ในช่วงน้ีบริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 
การเติบโตของผลงานโดยเฉล่ียแต่ละปีท่ี
ผ่านมา 3 ปีนั้นสูงถึงร้อยละ 90 ท�าให้บริษัท
เติบโตไปสู่บริษัทระดับกลางของประเทศ

In Apr i l  1987 ,  Bangkok L i fe 
Assurance Co., Ltd. moved from 
Charoenkrung Road to the Bangkok 
Insurance Building on Silom Road.
During this period the Company 
grew rapidly. Over the three years, 
its average yearly growth rate rose 
to a high of 90 percent, propelling 
the Company into midsize compa-
nies of the country.

18 มิถุนายน 2540
June 18, 1997

5 ธันวาคม 2543
December 5, 2000

1 ธันวาคม 2546
December 1, 2003

ปี 2547
Yr 2004

ปี 2548
Yr 2005

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000 ล้านบาท

บริษัทได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9002:1994 จาก International 
Certifications Ltd., Auckland, New 
Zealand (ICL) ในการด�าเนินการกรมธรรม์
ประกันชีวิตประเภทสามัญ

ได ้ยกระดับระบบบริหารคุณภาพเป ็น
มาตรฐาน  ISO  9001 :2000  จ าก 
International Certification Ltd., 
Auckland, New Zealand (ICL) ในการ
ด�าเนินการกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท
สามัญและการบริการลูกค้า ถือเป็นบริษัท
ประกันชวีติแห่งแรกท่ีได้รบั ISO 9001 ด้านน้ี

บริษัทได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการ
บรหิารงานดเีด่นรางวัลชมเชยประจ�าปี 2547 
จากกรมการประกันภัย

The Company’s registered capital 
increased to 1,000 million baht.

The Company was awarded an ISO 
9002:1994 Standards Certificate from 
International Certifications Ltd., 
Auckland, New Zealand (ICL), for its 
work with of ordinary life insurance.

The Company was awarded an ISO 
9001:2000 standards certificate from 
International Certifications Ltd., 
Auckland, New Zealand (ICL), for its 
work with ordinary life insurance 
and services rendered to customers. 
The Company was the first life 
insurance company in Thailand to 
receive ISO 9001 Certification.

T h e  C o m p a n y  r e c e i v e d  a n 
Outstanding Management Award 
in 2004 from the Office of Insurance 
Commission.

บริษัทได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการ
บริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจ�าปี 2548 
จากกรมการประกันภัย

The Company received a third place 
award from the Office of Insurance 
Commission (OIC) for outstanding 
management in 2005.
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ประวัติบริษัท

Corporate Milestones

17 ธันวาคม
December 17

2550
(2007)

2551
(2008)

2552
(2009)

2554
(2011)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด ได้จด
ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด 
เพื่อให้บริษัทมีความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการ  ตรวจสอบได ้  และ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสทิธภิาพในการท�างานแล้วให้บรกิารท่ีดี
แก่ประชาชน

บริษัทได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการ
บรหิารงานดีเด่นอนัดับ 2 ประจ�าปี 2550 จาก
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Bangkok Life Assurance was 
registered as a public company (PLC)
in order to build transparency in 
management and accountability and 
to increase work efficiency so as to 
provide better service to the public.

The  company  rece i ved  the 
second-place award from the Office 
of Insurance Commission (OIC) in 
2007 as a life insurance company 
providing excellent service.

บริษัทได้รับรางวัลชมเชยด้านบริษัทประกัน
ชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นประจ�าปี 2551 
จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่ง
เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

The Company received a 2008 
Outs tand ing  L i fe  Insu rance 
Management Award from the Office 
of Insurance Commission (OIC).

เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกท่ีได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001 :2008  จาก  In ternat iona l 
Certifications Ltd., Auckland, New 
Zealand (ICL) ด ้านการด�าเนินงาน
กรมธรรม์สามัญ สายประกันชีวิต และฝ่าย
ประกันกลุ่ม

The Company became the first life 
insurance company to become 
cert i f ied compliant  with ISO 
9001:2008 standards by International 
Certifications Ltd., Auckland, New 
Zealand (ICL) for its common 
insurance policy and group insurance 
operations.

ได้รับการประเมินคุณภาพจัดการประชุม
สามัญผู ้ ถือหุ ้น  (Annual General 
Meeting: AGM) ประจ�าปี 2554 ในระดับ 
“ดีเยี่ยม” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส�านักงาน
คณะกรรมการก� า กับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์

The Annual General Meeting of 
Company shareholders (AGM) for the 
year 2011 was rated “excellent” by 
the Thai Investors Association, Thai 
Listed Companies Association, and 
the Office of the Securities and 
Exchange Commission (SEC).

2554
(2011)

2555
(2012)

บริษัทได้คะแนนในระดับ “ดีมาก” จากผล
การส�ารวจบรรษทัภบิาล โดยสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบรษิทัไทย ตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ 

The Company earned an “excellent” 
rating in a Corporate Governance 
Survey performed by the Thai 
Institute of Directors, the Stock 
Exchange of Thailand, and the Office 
of the Securities and Exchange 
Commission (SEC).

บริษัทได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นบริษัท
ประกันชีวิตท่ีมีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 
2 จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่ง
เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ณ ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์

ได้รับการประเมินคุณภาพจัดการประชุม
สามัญผู ้ ถือหุ ้น  (Annual General 
Meeting: AGM) ประจ�าปี 2555 ในระดับ 
“ดีเย่ียม” เป็นปีท่ี 2 โดยสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

September 3 at the Queen Sirikit 
National Convention Center the 
Company was honored by the Office 
of Insurance Commission (OIC) with 
a 2nd place award as a life insurance 
c o m p a n y  w i t h  o u t s t a n d i n g 
management.

For the second time, the Annual 
General Meeting of Company 
shareholders (AGM) was rated 
“excellent” by the Thai Investors 
Association,Thai Listed Companies 
Association, and the Office of 
the Securit ies and Exchange 
Commission (SEC).

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย ์จัดการกองทุนรวม 
บัวหลวง จ�ากัด และบรษัิท กรงุเทพประกันภยั 
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมผนึกก�าลังพันธมิตร 
ประกาศนโยบายความพร้อมในการวางแผน
การเงินอย่างรอบด้านให ้กับประชาชน
ทุกกลุ่ม โดยทีมทีป่รกึษาการเงนิ ท่ีพร้อมให้
ข้อมูล ค�าแนะน�าในการสร้างหลักประกัน
ควบคู่ไปกับการสร้างฐานะ

Bangkok Life Assurance PLC, BBL 
Asset Management Company 
Limited, and Bangkok Insurance 
PLC, formed an alliance in a new 
mission, announcing the availability 
of integrated financial planning 
services to all groups of people, 
forming a team of financial advisors 
to offer advice on how to ensure life 
protection in parallel with wealth 
creation.
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2556
(2013)

2557
(2014)

บรษิทัได้รบัรางวัล Thailand’s Corporate 
Brand Rising Star 2013 อนัเป็นบรษัิทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีอัตราการ
เติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดใน
หมวดการเงนิ จากโครงการงานวิจยัการวัด
มูลค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรไทย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The  Company won  Thailand’s  
Corporate Brand Rising Star 2013 
Award as a listed company with the 
highest rate of growth in corporate 
brand value in the category of 
finance. This award was given by 
Chulalongkorn University’s project 
for Research and Ranking of Thai 
Corporate Brands.

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

บรษิทัได้รบัรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครัง้
ที่ 4 ประจ�าปี พ.ศ. 2556 (NACC Integrity 
Awards 2013) เกียรติยศแห่งการด�าเนิน
งานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร ่งใส มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจ จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

บริษัทรับมอบประกาศเกียรติคุณ ศูนย์รับ
เรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น 
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับ
เร่ืองและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call 
Center) ของส�านักงานคณะกรรมการ
คุม้ครองผู้บรโิภค (สคบ.) และสถาบนัรบัรอง
มาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.) เนื่องในโอกาสที่ 
กรุงเทพประกันชีวิต เป็นผู้ประกอบการที่
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ประชาชน ในด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์
และการแก้ไขป ัญหาได ้ เป ็นอย ่างดีมา
โดยตลอด

The Company was certified by the 
Thai Institute of Directors (IOD) 
as a member of  the pr ivate 
sector organisation, Coalition 
Against Corruption.

At the 2013 NACC Integrity 4th Annual  
Awards,  the  Company  received 
an award from the Nat ional  
Anti-Corruption commission in 
recognition of its good governance, 
transparency and ethical conduct in 
business.

The Company received high honors 
from ISO Thailand and the Office of 
the Consumer Protection Board 
(OCPB), which handles complaints 
from and solutions for consumers. 
The honors were awarded because 
of the Company’s consistently 
excellent service in handling 
customer complaints and resolving 
problems.

2557
(2014)

2558
(2015)

บริษัทได้เพิ่มสาขาท่ีผ่านการรับรองระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008  จาก 
International Certification Ltd., 
Auckland, New Zealand (ICL) ด้านการ
ด�าเนินงานกรมธรรม์สามัญเพิ่มอีก 4 สาขา 
ดังน้ี สาขาศรีบุญเรือง สาขามหาสารคาม 
สาขาชัยภูมิ และสาขาเลย เมื่อรวมกับสาขา
ท่ีมีอยู่ปัจจุบัน บริษัทจึงมีส�านักงานสาขา
ท่ีผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน
ท้ังหมดจ�านวน 46 แห่ง 

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 
1,708,000,000 บาท

The Company has expanded 
branch offices which have been 
certified by International Certification 
Ltd., Auckland, New Zealand (ICL) 
as up to the quality management 
system standard ISO 9001:2008. 
Certification covers policy operations 
for an additional 4 branch offices, as 
follows: Sriboonruang. Mahasarakham, 
Chaiyaphum, and Loei. Adding these 
to the previous number gives a total 
of 46 branches certified to the 
ISO standard.

The Company’s registered capital 
reached a total of 1,708 million baht.

30 ตุลาคม
October 30

บริษัทได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการ
บรหิารงานดเีด่นอนัดบั 3 ประจ�าปี 2557 หรอื
รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime 
Minister’s Insurance Awards) ประจ�า
ปี 2558 จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.)

บริษัทได้รับรางวัล “Thailand’s Top 
Corporate Brands 2015” เป็นรางวัลท่ี
มอบให้แก่บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
ท่ีมีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 19 องค์กร 
จาก 19 หมวดธุรกิจของอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยจากผลงานวิจยั “การประเมินค่า
และจดัอนัดบัแบรนด์องค์กรในประเทศไทย” 
ซึ่งเป็นงานวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานวิจัย
ดีเด่น จากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ประจ�าปี 2557

The Office of Insurance Commission 
(OIC) presented the Company with 
third prize as “Life Insurance Company 
wi th  the  Mos t  Ou ts tand ing 
Management for 2014” and the award 
for the “Overall Most Outstanding 
Insurance” at the 2015 Prime 
Minister’s Insurance Awards.

The  Company was awarded 
a“Thailand’s Top Corporate Brands 
2015” award, which was given to the 
19 companies listed on the Stock 
Exchange which had the highest 
corporate brand value rating, selected 
from 19 sectors of industry within 
Thailand.  The ratings came from a 
research project entitled “Valuation
and Rating of Corporate Brands in 
Thailand,” which itself won an 
award for outstanding research 
from the National Research Council 
of Thailand (NRCT) in 2014.
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ประวัติบริษัท

Corporate Milestones

2558
(2015)

บริษัท ได ้รับราง วัล Thai land Top 
Company  Awards 2015 สาขาการ
ประกัน เป็นหน่ึงในองค์กรธรุกิจไทยท่ีประสบ
ความส�าเร็จระดับสูงของประเทศ โดย
มหาวิทยาลัยหอการค ้า ไทย ร ่วมกับ 
นิตยสาร Business+ เป็นรางวัลที่มอบให้
บริษัทท่ีมีผลประกอบการยอดเยี่ยมตาม
ประเภทการด�าเนินธุรกิจ ผ่านเกณฑ์เชิง
ปริมาณ และคุณภาพด้วยการด�าเนินงานที่
โปร่งใส ถูกต้อง ไม่ขัดต่อศีลธรรมและหลัก
กฎหมาย

บริษัทได้รับรางวัล ESG 100 Company 
จากสถาบันไทยพฒัน์ ในฐานะองค์กรท่ีมีผล
ด�าเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล (ESG) จ�านวน 100 บริษัท 
ส�าหรับรางวัล ESG 100 เป็นรางวัลอันทรง
เกียรติเป็นที่ยอมรับในทั่วโลก 

บริษัทรับมอบประกาศเกียรติคุณศูนย์รับ
เรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น 
จากส�านักงานคณะกรรมการคุ ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) ประจ�าปี 2558 แสดงถึง
ประสทิธภิาพและคณุภาพการให้บรกิารของ
ศูนย์รับเร่ืองและการแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้บริโภคของบริษัท 

บริ ษัทได ้รับรางวัลเชิดชู เ กียรติสถาน
ประกอบการดีเด่น จากส�านักงานประกัน
สังคม ประจ�าปี 2558 เพื่อเป็นการเชิดชู
เกียรติสถานประกอบการท่ีมีความรบัผดิชอบ
ต่อการน�าส่งเงินสมทบตามระยะเวลาท่ี
กฎหมายก�าหนด และเป็นสถานประกอบการ
ท่ีมีสถานะยังด�าเนินกิจการและไม่มีหน้ีค้าง
ช�าระ มีการน�าส่งเงินสมทบถูกต้องครบถ้วน
มาโดยตลอด 

The Company received an award as 
one of  the most  successfu l 
businesses in Thailand at Thailand 
Top Company Awards  2015 , 
sponsored by the University of the 
Thai Chamber of Commerce (UTCC) 
together with “Business+ Magazine.” 
This is given to companies with the 
highest performance from different 
types of business areas, chosen by 
quantitative and qualitative criteria 
with operational transparency and 
good corporate governance practices.

The Company received an award 
from the Thaipat Institute for being 
an organisation with for outstanding 
results in its work for the environment, 
society, and good governance (ESG). 
This is a prestigious award for the 
100 companies that receive it, and it 
is recognized worldwide.

The Company received high honor
for the year 2015 from the Office of 
the Consumer Protection Board 
(OCPB) for its customer call center 
providing effective and high-quality 
service in finding solutions for 
problems encountered by the 
Company’s consumers.

The Company was honored as an 
“outstanding enterprise” with an 
award from the Thai Social Security 
Office in 2015 recognizing its taking 
responsibility for remitting required 
contributions within the period 
prescribed by law, and being a 
business of standing with no 
outstanding debt which regularly 
and without fail remits the proper 
amounts.

2558
(2015)

บริษัทได้รับมอบประกาศการรับรองระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรือการ
รับรองมาตรฐานการจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information 
Security Management Systems 
(ISMS)) จากบรษิทั บูโร เวอรทิสั เซอทิฟิเคชัน่ 
(ประ เทศไทย)  จ� า กัด ซึ่ ง  ISO/ IEC 
27001:2013 ถือเป็นมาตรฐานสากลท่ี
มุ่งเน้นด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร

ทุกสาขาของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตได้
ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 จาก International 
Certification Ltd., Auckland, New 
Zealand (ICL) ด ้านการด�าเนินงาน
กรมธรรม ์สามัญรวมท้ังหมดจ� านวน 
75 สาขา

ได้รับการประเมินคุณภาพจัดการประชุม
สามัญผู ้ ถือหุ ้น  (Annual General 
Meeting: AGM) ประจ�าปี 2558 ด้วยคะแนน 
100 คะแนนเต็ม ในระดับ “ดีเลิศ+สมควร
เป็นตัวอย่าง” เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกัน โดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัท
จดทะเบยีนไทย และส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ได้รับการจัดอันดับการก�ากับดูแลกิจการที่
ดีของบริ ษัทจดทะเบียน (Corporate 
Governance rating, CG rating) ปี 2558 
ในระดับ “4 ดาว” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดย
สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย 
(IOD)

The Company received certification 
ISO/IEC 27001:2013 from Bureau 
Veritas Services Future Applications 
(Thailand) for maintaining its 
information security management 
systems (ISMS) up to ISO standards.

All branches of Bangkok Life 
Assurance meet the quality system 
standard ISO 9001: 2008, as certified 
by International Certification Ltd., in 
Auckland, New Zealand (ICL). All 75 
Company branches, which issue 
ordinary life insurance policies, are 
covered by this certification.

The Company received a perfect 
100-point score at the level of 
“Excellent and Exemplary” at the 
2015 Annual General Meeting of 
Shareholders (AGM), by the Thai 
Investors Association, Thai Listed 
Companies Association, and the 
Office ot the Securities and Exchange 
Commission.

The Company was graded a level 
4-stars rating for Good Corporate 
Governance among Listed Companies
(CG rating) by the Thai Institute of 
Directors Association (IOD).
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2558
(2015)

ได้รับการประเมินการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ในระดับ 4 
Certified แสดงถึงการน�านโยบายไปปฏิบัติ
จริง ซึ่งมีการสอบทานความครบถ้วนเพียง
พอของกระบวนการท้ังหมดจากคณะ
กรรมการตรวจสอบโดยสถาบันไทยพัฒน์

The Company was graded a level 4 
Anti-Corruption Certification by the 
Thaipat Institute which represented 
that the Company has a complete 
and adequate implementation of its 
anti-corruption policy with the Audit 
Committee taking an oversight of an 
internal audit process.

The Company won First Place for 
“2015 Insurance Company with 
Outstanding Management” from the 
Office of Insurance Commission 
(OIC). This highest honor enhances 
the role of the insurance industry as 
it gains recognition and respect from 
the general public. It shows the 
solid potential of the organization 
and reinforces its position as a leader 
among life insurance companies in 
Thailand with its outstanding 
management and staff.

The  Company  rece ived  the 
“Thailand’s Top Corporate Brands 
2016” conferred by the Faculty of 
C o m m e r c e ,  C h u l a l o n g ko r n 
University in conjunction with the 
SET for the second year in a row as 
an organization with the highest 
corporate brand value in the 
insurance industry. The Company 
brand name value was assessed at 
66,97 billion baht.

Bangkok Life Assurance received a 
2016 Thailand Top Company Awards
in the Insurance Industry category 
from Business+ Magazine and the 
University of the Thai Chamber of 
Commerce.

บริษัทได้รับรางวัล “บริษัทประกันชีวิตท่ีมี
การบริหารดีเด่น อันดับ 1 ประจ�าปี 2558” 
จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่ง
เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
รางวัลเกียรติยศสงูสดุนีเ้ป็นรางวัลทีส่่งเสรมิ
บทบาทของอุตสาหกรรมประกันภัยและ
ประกันชีวิตให้เป็นที่น ่าเชื่อถือและเป็นท่ี
ยอมรบัของประชาชนท่ัวไป อกีท้ังยงัแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพอันมั่นคงขององค ์กร
ตอกย�้าต�าแหน่งผู้น�าธุรกิจประกันชีวิต ท้ัง
ด้านการบริหารงานและด้านบุคลากรของ
บรษัิทประกันชวิีตทีด่�าเนินธรุกิจในประเทศไทย 

บริษัทได ้รับรางวัล Thailand’s Top 
Corporate Brand 2016 โดยเป็นองค์กร
ท่ีมีมูลค่าแบรนด์องค์กรสงูสดุในหมวดธรุกิจ
ประกันชีวิตและประกันภัย 2 ปีซ้อน จาก
หลักสตูรคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ ์มหา วิทยา ลัย  ร ่ วม กับ
ตลาดหลักทรพัย์ ในปี 2559 มีมูลค่าแบรนด์
องค์กรที่ 66,966 ล้านบาท 

บริษัท ได ้รับราง วัล Thai land Top 
Company Awards 2016 ในกลุ ่ม
อุตสาหกรรมประกันภัย โดยนิตยสาร 
Bus iness+  ร ่ วม กับมหา วิทยา ลัย
หอการค้าไทย

บริษัทได้รับการจัดอันดับการก�ากับดูแล
กิจการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบียน (Corporate 
Governance Rating, CG Rating) 
ปี 2559 ในระดับ “4 ดาว” เป็นปีที่ 4 ติดต่อ
กัน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 
22301:2012 หรอืการรบัรองระบบมาตรฐาน
การบรหิารความต่อเน่ืองทางธรุกิจ (Business 
Continuity Management Systems 
(BCMS) )  จาก Bureau Ver i tas 
Certification (Thailand) Ltd. ซึ่ง ISO 
22301:2012 ถือเป็นมาตรฐานสากลที่ช่วย
ในการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤต เพื่อ
ป้องกันความไม่แน่นอน และความเสีย่งต่างๆ 
ที่อาจเกิดขึ้น ท�าให้บริษัทมีระบบการบริหาร
ความต่อเนือ่งทางธรุกิจอย่างมีประสทิธภิาพ

บริษัทได้รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (Call Center) 
ประจ�าปี 2559 จากส�านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

The Company received a Corporate 
Governance Rating (CG) of “very 
good” or “four stars,” among listed 
companies, conferred by the Thai 
Institute of Directors (IOD) for the 
fourth year in a row.

The Company received international 
Business Continuity Management 
Systems (BCMS) ISO 22301:2012 
certification from Bureau Veritas 
Certification (Thailand) Ltd. ISO 
22301:2012 is an international 
standard for crisis management 
assistance which helps guard 
against instability and various 
potential risks, so the Company has 
an efficient system for continuous 
business management.

 The Company received a 2016 Award 
from the Off ice of Consumer 
Protection (CPB) for the Company’s 
Consumer Problem Resolution Call 
Center.

2559
(2016)

2559
(2016)
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Mr. Praphant Asava-aree

รศ. ด�ารงค์ ทวีแสงสกุลไทย
Assoc. Prof. Damrong
Thawesaengskulthai

นางรัชนี นพเมือง
Mrs. Ruchanee Nopmuang

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
Mr. Panus Thiravanitkul

นางสาวพจณี คงคาลัย
Ms. Pochanee Kongkalai
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คณะกรรมการ
Board Of Directors

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย (74 ปี) MR. SUNTHORN ARUNANONDCHAI (74 YEARS OLD)

2550 - ปัจจุบัน

2519 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด 

(มหาชน)

กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด 

(มหาชน)

กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน

2541 - ปัจจุบัน

2531 - ปัจจุบัน

2528 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

ประธานกรรมการ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ากัด

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานคณะผูบ้ริหาร บริษัท ซี.พี. แลนด์ 

จ�ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท น�้าตาลราชบุรี จ�ากัด

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Arkansas, USA

- ปริญญาตรี Southern Arkansas University, USA

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนวิทยาลัยป้องกัน

 ราชอาณาจักร ปรอ. 366

- หลกัสูตรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนกับริหารระดบัสงู 

 รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2551 สมาคม

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) CP รุ่น 4/2548 สมาคม

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานอื่นๆ

การถือหุ้นในบริษัท
579,200 หุ้น (ณ วันที ่30 สิงหาคม 2559) คิดเป็นร้อยละ 0.034 ของจ�านวนหุ้นทีม่ี

สิทธิออกเสียงทั้งหมด จ�านวนหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากวันที่ 30 ตุลาคม 2558

ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

2007 - Present

1976 - Present

2004 - Present

Chairman of the Audit Committee, Bangkok Life Assurance 

Public Company Limited

Director and Independent Director, Bangkok Life 

Assurance Public Company Limited

Director, Charoen Pokphand Foods Public Company 

Limited

Education / Training
- MBA, University of Arkansas, USA

- Bachelor Degree, Southern Arkansas University, USA

- Honorary Doctor of Business Administration, KhonKaen University,

 Thailand

- Certificate of National Defense Diploma (Batch 366), National Defense 

 College of Thailand

- Diploma, Politics and Governance in Democratic Regimes Program for 

 Executives (Batch 5), King Prajadhipok’s Institute

- Certificate of Executive Program (Batch 6), Capital Market Academy

- Certificate of Directors Certificate Program (DCP), Class of 98/2008,

 Thai Institute of Directors Association

- Certificate of Directors Accreditation Program (DAP) CP, Class of 4/2005, 

 Thai Institute of Directors Association

Professional Experience
Listed Companies in SET

2004 - Present

1998 - Present

1988 - Present

1985 - Present

Vice Chairman, Charoen Pokphand Group Company 

Limited

Chairman, Ek-Chai Distribution System Company Limited

President, CP Land Public Company Limited

Chairman, Rajburi Sugar Company Limited

Other Organizations

Director (Independent Director)
Chairman of the Audit Committee

Shareholdings in the Company
579,200 Shares (as at 30 August 2016), equivalent to 0.034 percent of 

all shares with voting rights. No change in number of shares from the 

date of 30 October 2015

No indirect shareholding

นายเชิดชู โสภณพนิช (71 ปี) MR. CHOEDCHU SOPHONPANICH (71 YEARS OLD)

2556 - 

29 พ.ย. 2559

2552 - 

29 พ.ย. 2559

2546 - 

29 พ.ย. 2559

2544 - 

29 เม.ย. 2559

2523 - 

29 พ.ย. 2559

2519 - 2523

ประธานกรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด 

(มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด 

(มหาชน)

กรรมการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท ไอโออ ิกรุงเทพ ประกันภยั จ�ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการลงทุน

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน  

  มหาวิทยาลัยลอนดอน

ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานอื่นๆ

การถือหุ้นในบริษัท
45,854,014 หุ้น (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559) คิดเป็นร้อยละ 2.69 ของจ�านวน

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จ�านวนหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากวันที่ 30 ตุลาคม 

2558

ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

2013 - 

29 Nov 2016

2009 -

29 Nov 2016

2003 - 

29 Nov 2016

2001 -

29 Apr 2016

1980 - 

29 Nov 2016

1976 - 1980

Chairman of the Investment Committee, Bangkok Life 

Assurance Public Company Limited

Chairman, Bangkok Life Assurance Public Company 

Limited

Chairman of the Executive Board of Directors, Bangkok 

Life Assurance Public Company Limited

Director, Krungdhep Sophon Public Company Limited

Director, Bangkok Life Assurance Public Company Limited

Executive Director, Bangkok Bank Public Company Limited

Education / Training
- B.Sc., Economics, The London School of Economics and Political

  Science (LSE), University of London

Professional Experience
Listed Companies in SET

2004 - Present

2002 - Present

Chairman, Aioi Bangkok Insurance Public Company 

Limited

Chairman, BBL Asset Management Company Limited

Other Organizations

Chairman
Chairman of the Executive Board of Directors
Chairman of the Investment Committee

Shareholdings in the Company
45,854,014 shares (as at 30 August 2016), equivalent to 2.69 percent of 

all shares with voting rights. No change in number of shares from the 

date of 30 October 2015

No indirect shareholding
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คณะกรรมการ
Board Of Directors

Jul 2016 

- Present

Jul 2016 

- Present

Jul 2016 

- Present

Apr 2014 

- Present

Apr 2013 

- Present

Apr 2013 

- Present

Jul 2016 

- Present

Nov 2016 

- Present

Nov 2016 

- Present

Apr 2014 

- Jun 2016

Jan 2013 

- Apr 2014

Executive Director, Bangkok Life Assurance Public Com-

pany Limited

Member of the Investment Committee, Bangkok Life 

Assurance Public Company Limited

Acting President, Bangkok Life Assurance Company 

Limited

Member of the Risk Management Committee, Bangkok 

Life Assurance Public Company Limited

Director, Bangkok Life Assurance Public Company Limited

Chairman of the Good Corporate Governance Committee 

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

Independent Director, Thaire Life Assurance Public Co., Ltd.

Member of the Audit Committee, Thaire Life Assurance 

Public Co., Ltd.

Member of Nominating and Remuneration Committee, 

Thaire Life Assurance Public Co., Ltd.

Member of the Audit Committee, Bangkok Life Assurance 

Public Company Limited

Advisor to the President, Bangkok Life Assurance Public 

Company Limited

นางคมคาย ธูสรานนท์ (65 ปี) MRS. KOMKAI THUSARANON (65 YEARS OLD)

ก.ค. 2559 

- ปัจจุบัน

ก.ค. 2559 

- ปัจจุบัน

ก.ค. 2559 

- ปัจจุบัน

เม.ย. 2557 

- ปัจจุบัน

เม.ย. 2556 

- ปัจจุบัน

เม.ย. 2556

- ปัจจุบัน

ก.ค. 2559 

- ปัจจุบัน

พ.ย. 2559 

- ปัจจุบัน

พ.ย. 2559 

- ปัจจุบัน

เม.ย. 2557 

- มิ.ย. 2559

ม.ค. 2556 

- เม.ย. 2557

กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

รักษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด 

(มหาชน)

กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด 

(มหาชน)

กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 

จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรีประกันชีวิต 

จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ทีป่รึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด 

(มหาชน)

2551- 2554

2546 - 2551

2543 - 2546

2539 - 2543

2538 - 2539

2536 - 2538

รองเลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

ผู ้เช่ียวชาญพิเศษด้านการประกันชีวิต กรมการประกันภัย 

กระทรวงพาณิชย์

ผู้อ�านวยการกองนโยบายและสารสนเทศ กรมการประกันภัย 

กระทรวงพาณิชย์

ผู้อ�านวยการส�านักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรม

การประกันภัย

เลขานุการกรม กรมการประกันภัย

กรรมการ
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
กรรมการบริหาร
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2546 สมาคม

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 34 สถาบันพัฒนาข้าราชการ

- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นที ่17/2546 สถาบนัป้องกัน

 ราชอาณาจักร

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7

- ประกาศนียบัตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1/2554 สถาบันวิทยาการ

 ประกันภัยระดับสูง

ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานอื่นๆ

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

Education / Training
- Master of Development Economics, National Institute of Development  

 Administration 

- Bachelor of Business Administration, Chulalongkorn University

- Certificate of Directors Certification Program (DCP) Class of 26/2003,  

 Thai Institute of Directors Association

- Certificate of National Defense Course, National Defense College, Class 

 of 17/2003

- Top Executive Program, Class of 34, Civil Service Development Institute

- Certificate of Executive Program, Capital Market Academy, Class of 7

- OIC Advance Insurance Program, Class of 1/2011, OIC Advanced 

 Insurance Institute

Professional Experience
Listed Companies in SET

2008 - 2011

2003 - 2008

1996 - 2000

1995 - 1996

1993 - 1995

Deputy Secretary General, Office of Insurance Commission 

(OIC)

Deputy Director General, Department of Insurance, 

Ministry of Commerce

Director, Division of Policy and Information, Department 

of Insurance, Ministry of Commerce

Director, Office of the Protection for Motor Vehicle 

Accident Victims, Department of Insurance, Ministry 

of Commerce

Director, Office of the Secretarial, Department of Insurance, 

Ministry of Commerce

Other Organizations

Director 
Chairman of the Good Corporate Governance Committee
Executive Director
Member of the Investment Committee
Member of the Risk Management Committee
Acting President

Shareholdings in the Company
No direct and indirect shareholding

2011 - 2014

2010 - Present

2009 - 2014

2003 - Present

2016 - Present

2003 - Present

ดร.ศิริ การเจริญดี (68 ปี) DR. SIRI GANJARERNDEE (68 YEARS OLD)

- ปริญญาเอก Monetary Economics, and Econometrics & Operations

  Research, Monash University, Australia

- ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University  

  of Sydney, Australia

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of Sydney, 

  Australia

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5/2550

- หลักสูตร Advanced Management Program, รุ่น ที่ 113/2538 Harvard 

  Business School

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548 สมาคมส่งเสริม

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548 สมาคม 

  ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546 สมาคม 

  ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2556 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน

2542 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

2543 - ปัจจุบัน

2543 - ปัจจุบัน

กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท 

กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไรมอน แลนด์ 

จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไรมอน แลนด์ 

จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จ�ากัด 

(มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและ

ก�ากับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะ

ธรรมาภิบาล สรรหา และก�าหนดผลตอบแทน บริษัท อินโดรามา 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ากัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

2554 - 2557

2553 - ปัจจุบัน

2552 - 2557

2546 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน

คณะกรรมการก�ากับการบริหารความเส่ียง ธนาคารแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการ

เงินและงบประมาณส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ส�านักงาน ก.พ.ร.)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการจัดท�าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด�าเนิน

งานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ บริษัท ทริส เรทติ้ง จ�ากัด

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการลงทุน

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานอื่นๆ

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

- Ph.D., Monetary Economics and Econometrics & Operations Research,   

  Monash University, Australia

- M.Ec., Economic Statistics and Monetary Economics, University of 

  Sydney, Australia

- B.Ec. (Hons.), Economic Statistics, University of Sydney, Australia

- Certificate of Executive Program, Capital Market Academy, Class of 

  5/2007

- Certificate of Advanced Management Program, Class 113/1995, Harvard 

  Business School

- Certificate of Audit Committee Program (ACP), Class of 6/2005, Thai

  Institute of Directors Association

- Certificate of Directors Certification Program (DCP), Class of 60/2005, 

  Thai Institute of Directors Association

- Certificate of Directors Accreditation Program (DAP), Class of 4/2003,  

  Thai Institute of Directors Association

2013 - Present

2010 - Present

2003 - Present

1999 - Present

2014 - Present

2014 - Present

2014 - Present

2010 - Present

2004 - Present

2000 - Present

2000 - Present

Member of the Investment Committee, Bangkok Life 

Assurance Public Company Limited

Chairman of the Nominating and Remuneration Committee, 

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

Executive Director, Bangkok Life Assurance Public 

Company Limited

Independent Director, Bangkok Life Assurance Public 

Company Limited

Chairman, Risk Management Committee, Raimon Land 

Public Company Limited

Independent Director, Member of the Audit Committee, 

Raimon Land Public Company Limited

Independent Director, Member of the Audit Committee, 

Samitivaj Public Company Limited

Independent Director, Member of Nominating and 

Remuneration Committee and Corporate Governance 

Committee, Indorama Ventures Public Company Limited

Independent Director and Member of the Audit Committee, 

Indorama Polymers Public Company Limited

Independent Director and Chairman of the Audit Committee, 

Member of Nominating and Remuneration Committee, 

Post Publishing Public Company Limited

Vice President and Chairman of the Audit Committee, 

Thai Vegetable Oil Public Company Limited

Chairman of the Risk Management Committee, Bank of 

Thailand

Member of the Public Sector Development Sub-Commission 

in Public Finance and Budgeting System Improvement, 

Office of the Public Sector Development Commission

Expert Director, Bank of Thailand

Member of the Subcommittee for Agreement Drafting and 

Evaluating State Enterprises, State Enterprise Policy 

Office, Ministry of Finance

Chairman, TRIS Rating Company Limited

Director, Member of the Audit Committee and Remuneration 

Committee, TRIS Corporation Limited

Education / Training

Professional Experience
Listed Companies in SET

Other Organizations

Director (Independent Director)
Chairman of the Nominating and Remuneration Committee 
Executive Director
Member of the Investment Committee

Shareholdings in the Company
No direct and indirect shareholding
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2007 - Present

2000 - Present

2009 - Present

2009 - Present

2005 - Present

1999 - Present

Managing Director, Riverside Garden Marina

Company Limited

Managing Director, Sukhumvit City Company Limited

Director, City Realty Company Limited

Director, Asia Industrial Park Company Limited

Director, Chatrian Holding Company Limited

Director, Asia Sermkij Company Limited

2546 - ปัจจุบัน

2542 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
Board Of Directors

นางสาวิตรี รมยะรูป (56 ปี) MRS. SAVITRI RAMYARUPA (56 YEARS OLD)

2551 - ปัจจุบัน

2543 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

2542 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จ�ากัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขุมวิท ซิตี้ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท เอเซีย อินดัสเตรียลพาร์ค จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จ�ากัด

กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจ จ�ากัด

กรรมการ
กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

- ปริญญาตรี Economics, Barnard College, Columbia University, USA

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) 

 รุ่นที่ 17/2556

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 176/2556

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานอื่นๆ

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีการถือหุ้นทางตรง

หุ้นทางอ้อมจ�านวน 233,240 หุ้น (30 สิงหาคม 2559) คิดเป็นร้อยละ 0.014 ของ

จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนหุ้นทางอ้อม จาก

วันที่ 30 ตุลาคม 2558

2003 - Present

1999 - Present

Executive Director, Bangkok Life Assurance Public 

Company Limited

Director, Bangkok Life Assurance Public Company 

Limited

Education / Training
- MBA in Finance, Sasin Graduate Institute of Business Administration

- Bachelor in Economics, Barnard College, Columbia University, USA

- The Top Executive Program, Capital Market Academy, Batch 17/2013

- Certificate of Directors Certification Program (DCP), Class of 176/2013, 

 Thai Institute of Directors Association

Professional Experience
Listed Companies in SET

Other Organizations

Director
Executive Director

Shareholdings in the Company
No direct shareholding

Indirect shareholding 223,240 shares (as at 30 August 2016), equivalent 

to 0.014 percent of all shares with voting rights. No change in number 

of indirect shares from the date of 30
 
October 2015

2542 - 2543

2537 - 2539

รองประธานคณะอนกุรรมการประกันภยัทางทะเลและขนส่ง สมาคม

ประกันวินาศภยัไทย

รองประธานคณะอนกุรรมการประกันภยัทางทะเลและขนส่ง สมาคม

ประกันวินาศภยัไทย

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล (64 ปี) MR. PANUS THIRAVANITKUL (64 YEARS OLD)

26 เม.ย. 2559 

- ปัจจุบัน

1 ม.ค. 2559 

- ปัจจุบัน

25 ก.พ. 2554 

- ปัจจุบัน

22 เม.ย. 2554 

- ปัจจุบัน

2554 - 2558

2553 - 2558

2550 - 2552

2544 - 2550

2543 - 2544

2536 - 2543

กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท 

กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย 

จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการธรรมาภบิาล บริษัท กรุงเทพประกันภยั จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด 

(มหาชน)

ผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภยั จ�ากัด 

(มหาชน)

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายรับประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด 

(มหาชน)

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง บริษัท กรุงเทพ

ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง บริษัท 

กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- หลักสูตร Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss 

 Insurance Training Centre, Switzerland 

- หลักสูตร Marine Consequential Loss Insurance, Germany 

- หลักสูตร Insurance School of Japan

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553 สมาคม

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานอื่นๆ

การถือหุ้นในบริษัท
931,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559) คิดเป็นร้อยละ 0.055 ของจ�านวนหุ้น

ทีม่สิีทธอิอกเสยีงทัง้หมด จ�านวนหุน้ลดลง 210,000 หุน้ จากวันที ่30 ตลุาคม 2558

 

หุ้นทางอ้อมจ�านวน 3,000 หุ้น (ณ วันที ่30 สิงหาคม 2559) คดิเป็นร้อยละ 0.00018 

ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนหุ้นทางอ้อม 

จากวันที่ 30 ตุลาคม 2558

26 Apr 2016 

- Present

1 Jan 2016 

- Present

2011 - 2015

22 Apr 2011 

- Present

25 Feb 2011 

- Present

2010 - 2015

2007 - 2009

2001 - 2007

2000 - 2001

1993 - 2000

Director and Member of the Nominating and Remuneration 

Committee, Bangkok Life Assurance Public Company 

Limited

Director and Chief Executive Officer, Bangkok Insurance 

Public Co., Ltd

Director and President, Bangkok Insurance Public Co., Ltd

Director, Bangkok Insurance Public Co., Ltd

Director of the Corporate Governance Committee, Bangkok 

Insurance Public Co., Ltd

President, Bangkok Insurance Public Co., Ltd

Executive Vice President, Bangkok Insurance Public Co., Ltd

Senior Vice President, Operations Department, Bangkok 

Insurance Public Co., Ltd

General Manager, Marine Insurance Department, Bangkok 

Insurance Public Co., Ltd

Assistant General Manager, Marine Insurance Department, 

Bangkok Insurance Public Co., Ltd

Education / Training
- MBA, Chulalongkorn University.

- Bachelor of Science (Economics), Thammasat University

- Advanced Course in General (Non-life) Insurance, Swiss Insurance 

 Training Centre, Switzerland

- Marine Consequential loss Insurance, Germany

- Insurance School of Japan

- Director Certification Program (DCP), Class 129/2010, Thai Institute of

 Directors Association

Professional Experience
Listed Companies in SET

1999 - 2000

1994 - 1996

Vice Chairman, Marine and Transport Insurance Sub-

Committee, the Thai General Insurance Association

Vice Chairman, Marine and Transport Insurance Sub-

Committee, the Thai General Insurance Association

Other Organizations

Director 
Member of the Nominating and Remuneration Committee

Shareholdings in the Company
931,000 shares (as at 30 August 2016), equivalent to 0.055 percent of 

all shares with voting rights. A Decrease of 210,000 shares from the date 

of 30 October 2015

Indirect shareholding 3,000 shares (as at 30 August 2016), equivalent to 

0.00018 percent of all shares with voting rights. No change in number 

of indirect shares from the date of 30 October 2015
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คณะกรรมการ
Board Of Directors

April 2015 

- present

Director, Bangkok Life Assurance Public Company Limited

นายยูอิชิ ฮอนด้า (46 ปี) MR. YUICHI HONDA (46 YEARS OLD)

เม.ย. 2558 

- ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

2558 - 

มี.ค. 2559

2552 - 2558

2549 - 2552

2546 - 2549

2545 - 2546

2541 - 2545

2539 - 2541

2537 - 2539

CEO, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.

Deputy General Manager, International Business, Nissay 

Asset Management Corp., Tokyo

Dispatched to Bangkok Life Assurance Public Company 

Limited, Thailand

Manager, International Planning & Operations Dept., 

Tokyo Nippon Life Insurance Company

Manager, China Dept., Tokyo Nippon Life Insurance 

Company

Corporate Sales Planning & Product Development Office, 

Tokyo Nippon Life Insurance Company

Metropolitan Area Headquarter, Tokyo, Nippon Life 

Insurance Company

Kishiwada Branch, Osaka, Nippon Life Insurance Company

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ Doshisha University ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานอื่นๆ

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

Education / Training
- B.A. in Commerce, Doshisha University, Japan

Professional Experience
Listed Companies in SET

2015 - 

March 2016

2009 - 2015

2006 - 2009

2003 - 2006

2002 - 2003

1998 - 2002

1996 - 1998

1994 - 1996

CEO, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.

Deputy General Manager, International Business, Nissay 

Asset Management Corp., Tokyo

Dispatched to Bangkok Life Assurance Public Company 

Limited, Thailand

Manager, International Planning & Operations Dept., 

Tokyo Nippon Life Insurance Company

Manager, China Dept., Tokyo Nippon Life Insurance 

Company

Corporate Sales Planning & Product Development Office, 

Tokyo Nippon Life Insurance Company

Metropolitan Area Headquarter, Tokyo, Nippon Life 

Insurance Company

Kishiwada Branch, Osaka, Nippon Life Insurance Company

Other Organizations

Director

Shareholdings in the Company
No direct and indirect shareholding

April 2014 

- Present

2011

April 2016 

- Present

Director, Bangkok Life Assurance Public Company Limited

Director, Bangkok Life Assurance Public Company Limited

Director, Reliance Nippon Life Asset Management Limited 

(India)

นายคาซึฮิเดะ โทดะ (54 ปี) MR. KAZUHIDE TODA (54 YEARS OLD)

เม.ย 2557

- ปัจจุบัน

2554

เม.ย. 2559 

- ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

Director, Reliance Nippon Life Asset Management Limited 

(India)

มี.ค. 2558 

- ปัจจุบัน

ธ.ค. 2557 

- ปัจจุบัน

ส.ค. 2557 

- ปัจจุบัน

เม.ย. 2557

- ปัจจุบัน

มี.ค. 2557 

- ปัจจุบัน

2557 - 

มี.ค. 2558

2555 - 2557

2552 - 2555

2550 - 2552

2549 - 2550

2529

Executive Officer for Asia Pacific, Nippon Life Insurance 

Company

Member of Investment Committee, PT Asuransi Jiwa 

Sequis Life (Indonesia)

Director, Nippon Life Global Investors Singapore Ltd. 

(Singapore)

Director, Reliance Life Insurance Co., Ltd. (India)

Director and Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Regional 

HQ) Pte. Ltd.

General Manager for Asia Pacific, Nippon Life Insurance 

Company

General Manager, 1st Corporate Finance Department, 

Nippon Life Insurance Company

General Manager, International Planning & Operations 

Department, Nippon Life Insurance Company

General Manager, Credit & Alternative Investment Depart-

ment, Nippon Life Insurance Company

General Manager, Corporate Planning & Administrative 

Department, Nissay Asset Management Corporation

Joined Nippon Life Insurance Company

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานอื่นๆ

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

Education / Training
- Bachelor of Economics, Sophia University, Japan

Professional Experience
Listed Companies in SET

March 2015 

- Present

December 

2014 - Present

August 2014 

- Present

April 2014 

- Present

March 2014 

- Present

2014 - March 

2015

2012 - 2014

2009 - 2012

2007 - 2009

2006 - 2007

1986

Executive Officer for Asia Pacific, Nippon Life Insurance 

Company

Member of Investment Committee, PT Asuransi Jiwa 

Sequis Life (Indonesia)

Director, Nippon Life Global Investors Singapore Ltd. 

(Singapore)

Director, Reliance Life Insurance Co., Ltd. (India)

Director and Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Region-

al HQ) Pte. Ltd.

General Manager for Asia Pacific, Nippon Life Insurance 

Company

General Manager, 1
st
 Corporate Finance Department, 

Nippon Life Insurance Company

General Manager, International Planning & Operations 

Department, Nippon Life Insurance Company

General Manager, Credit & Alternative Investment Depart-

ment, Nippon Life Insurance Company

General Manager, Corporate Planning & Administrative 

Department, Nissay Asset Management Corporation

Joined Nippon Life Insurance Company

Other Organizations

Director

Shareholdings in the Company
No direct and indirect shareholding
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คณะกรรมการ
Board Of Directors

2556 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

Chair Professor of Innovation Management of Chulalongkorn 

University

Executive Committee of Council of Engineers (Thailand)

AUN-QA Expert for ASEAN University Network (AUN)

รองศาสตราจารย์ ด�ารงค์ ทวีแสงสกุลไทย (65 ปี) ASSOC. PROF. DAMRONG THAWESAENGSKULTHAI  (65 YEARS OLD)

2557 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด 

(มหาชน)

กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาตรี วศ.บ. (เกียรตินิยม) วิศวกรรมอุตสาหการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท Industrial Eng. & Management, A.I.T

ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานอื่นๆ

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

2014 - Present

2014 - Present

2014 - Present

Member of the Good Corporate Governance Committee, 

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

Member of the Audit Committee, Bangkok Life Assurance 

Public Company Limited

Independent Director, Bangkok Life Assurance Public 

Company Limited

Education / Training
- Bachelor of Engineering in Industrial Engineering, Faculty of Engineering, 

 Chulalongkorn University 

- Master of Engineering in Industrial Engineering, Asian Institute of 

 Technology (A.I.T) 1975 

Professional Experience
Listed Companies in SET

2013 - Present

2015 - Present

2012 - Present

Chair Professor of Innovation Management of 

Chulalongkorn University

Executive Committee of Council of Engineers (Thailand)

AUN-QA Expert for ASEAN University Network (AUN)

Other Organizations

Director (Independent Director) 
Member of the Audit Committee
Member of the Good Corporate Governance Committee

Shareholdings in the Company
No direct and indirect shareholding 2016 - Present

2015 - Present

2014 - Present

2014 - Present

2014 - Present

2014 - Present

2014 - Present

2014 - Present

2014 - Present

2014 - Present

2014 - Present

2009 - 

April 2014

2007 - 

May 2014

Director, Intercarabao Limited (UK)

Director, RFC Propco Limited

Director, BC Andaman Ltd.

Director, BC Golf Resort Management Co., Ltd.

Director, Blue Canyon Holding (Thailand) Ltd.

Director, Blue Canyon Property Corp., Ltd.

Director, Blue Canyon Development Co., Ltd.

Director, Canyon Capital Ltd.

Director, Legacy Resources (Thailand) Ltd.

Director, Murex Co., Ltd.

Director, Pluakdaeng Eastern Estate Co., Ltd.

Director, Member of the Executive and Investment Com-

mittee and Member of the Competitiveness Committee, 

Thai Listed Companies Association

Director, Universal Utilities Company Limited

2016 – Present

2014 - Present

2014 - Present

2014 -

9 Aug 2016

2007 - 

April 2014

Member of the Audit Committee, Bangkok Life Assurance 

Public Company Limited

Chairman of the Risk Management Committee, Bangkok 

Life Assurance Public Company Limited

Independent Director, Bangkok Life Assurance Public 

Company Limited

Member of the Investment Committee, Bangkok Life 

Assurance Public Company Limited

Director, Eastern Water Resources Development and 

Management Plc.
2559 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2552 - 

เม.ย. 2556

2550 - 

พ.ค. 2556

กรรมการบริษัท อินเตอร์คาราบาว (UK) จ�ากัด

กรรมการบริษัท RFC Propco Limited

กรรมการ BC Andaman Ltd.

กรรมการ BC Golf Resort Management Co., Ltd.

กรรมการ Blue Canyon Holding (Thailand) Ltd.

กรรมการ Blue Canyon Property Corp., Ltd.

กรรมการ Blue Canyon Development Co., Ltd.

กรรมการ Canyon Capital Ltd.

กรรมการ Legacy Resources (Thailand) Ltd.

กรรมการ Murex Co., Ltd.

กรรมการ Pluakdaeng Eastern Estate Co., Ltd.

กรรมการบริหารสมาคม / กรรมการสมาคม / กรรมการพัฒนา

ขีดความสามารถในการแข่งขันสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์ แซล ยูทีลิตี้ส์ จ�ากัด

นายประพันธ์ อัศวอารี (60 ปี) MR. PRAPHANT ASAVA-AREE (60 YEARS OLD)

2559 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2557 - 

9 ส.ค. 2559

2550 - 2556

กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 

จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก 

จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2551 สมาคม

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Audit Certification Program (ACP) รุ่นที่ 21/2550 สมาคมส่งเสริม

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานอื่นๆ

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

Education / Training
- Bachelor’s Degree Liberal Arts (Political Science), Faculty of Political  

 Science, Ramkamhaeng University

- Certificate of Directors Certification Program (DCP) Class of 101/2008, 

 Thai Institute of Directors Association

- Certificate of Audit Certification Program (ACP) Class of 21/2007, Thai 

 Institute of Directors Association

Professional Experience
Listed Companies in SET

Other Organizations

Director (Independent Director) 
Chairman of the Risk Management Committee 
Member of the Audit Committee

Shareholdings in the Company
No direct and indirect shareholding
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คณะกรรมการ
Board Of Directors

2013 - Present

2012 - Present

2010 - 2012

2008 - 2010

2007 - 2008

2005 - 2007

2001 - 2005

2000 - 2001

1998 - 2000

1994 - 1998

1982 - 1994

Director, Bangkok Life Assurance Public Company Limited

EVP, Relationship and Sales Management, Consumer 

Banking, Bangkok Bank Public Company Limited

SVP, Relationship and Sales Management, Consumer 

Banking, Bangkok Bank Public Company Limited

VP, Regional Manager 5, Metropolitan Consumer Banking, 

Bangkok Bank Public Company Limited

VP, Regional Manager 3, Metropolitan Consumer Banking, 

Bangkok Bank Public Company Limited

VP Insurance & Brokerage Project, Product Development-

Product and Distribution Department, Bangkok Bank 

Public Company Limited

Director Insurance Product, Bank of Asia Public Company

Limited

Assistant Director Consumer Business (Insurance), Bank 

of Asia Public Company Limited

First Vice President- Provincial Consumer, Bank of 

Ayudhya Public Company Limited

Assistant Vice President- Provincial Consumer, Bank of 

Ayudhya Public Company Limited

Branch Development Officer- Section Chief, Bank of 

Ayudhya Public Company Limited

นางสาวพจณี คงคาลัย (60 ปี) MS. POCHANEE KONGKALAI (60 YEARS OLD)

2556 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

2553 - 2555

2551 - 2553

2550 - 2551

2548 - 2550

2544 - 2548

2543 - 2544

2541 - 2543

2537 - 2541

2525 - 2537

กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารความสัมพันธ์และการขาย สายลูกค้า

บุคคล ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

SVP บริหารความสมัพันธ์และการขายสายลกูค้าบคุคลนครหลวง 

และรักษาการบริหารความสัมพันธ์และการขายสายลูกค้าบุคคล

ต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

VP ผูจ้ดัการภาคนครหลวง 5 สายลกูค้าบคุคลนครหลวง ธนาคาร

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

VP ผูจ้ดัการภาคนครหลวง 3 สายลกูค้าบคุคลนครหลวง ธนาคาร

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

VP Insurance & Brokerage Project ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่อง

ทางบริการ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ธนาคารเอเชีย จ�ากัด 

(มหาชน)

ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายธรุกิจรายย่อย (ประกันภยั) ธนาคารเอเชีย 

จ�ากัด (มหาชน)

รองผู้จัดการฝ่าย สาขาภูมิภาค ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 

(มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย สาขาภูมิภาค ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 

(มหาชน)

เจ้าหน้าที่พัฒนาสาขา–หัวหน้าส่วน ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ�ากัด 

(มหาชน)

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

- ปริญญาตรี ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 (ประสานมิตร)

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2557 สมาคม

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 19 (วตท.19)

ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การถือหุ้นในบริษัท
28,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559) คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของจ�านวนหุ้นที่

มสิีทธอิอกเสยีงทัง้หมด จ�านวนหุน้ไม่มกีารเปลีย่นแปลงจาก วันที ่30 ตลุาคม 2558

ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

Education / Training
- MBA, Ramkhamhaeng University

- Ba. Arts in English Language and Literature, Srinakharinwirot University

- Certificate of Directors Certification Program (DCP), Class of 198/2014, 

 Thai Institute of Directors Association

- Certificate of Capital Market Academy 19 (CMA 19)

Professional Experience
Listed Companies in SET

Director

Shareholdings in the Company
28,000 Shares (as at 30 August 2016), equivalent to 0.002 percent of all 

shares with voting rights. No change in number of share from the date 

of 30
 
October 2015

No indirect shareholding

2557 - ปัจจุบัน

2555 - 2559

2554 - ปัจจุบัน

2546 - 2554

ทีป่รึกษา สมาคมอาคารชุดไทย

กรรมการ สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย

รองประธาน สมาคมสินเช่ือทีอ่ยูอ่าศัย

กรรมการ สมาคมสินเช่ือทีอ่ยูอ่าศัย

นางรัชนี นพเมือง (63 ปี) MRS. RUCHANEE NOPMUANG (63 YEARS OLD)

ธ.ค. 2559 

- ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2544 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

2557- 2558

2553 - 2557

2544 - 2553

2543 - 2544

2542 - 2543

2540 - 2542

2538 - 2540

2529 - 2538

กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกัน

ชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบบริหารงานทั่วไปและสายทรัพยากร

บุคคล ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

รองผูจ้ัดการใหญ่ ผู้จัดการสายทรพัยากรบุคคล ธนาคารกรงุเทพ 

จ�ากัด (มหาชน)

ผู ้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู ้จัดการสายทรัพยากรบุคคล ธนาคาร

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้อ�านวยการลูกค้าบุคคลนครหลวง ธนาคาร

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายสินเช่ือรายย่อยนครหลวง ธนาคาร

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

SVP. สินเช่ือรายย่อยนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

SVP. ส�านกัประธานกิจการนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ผู้จัดการภาคนครหลวง 2 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ผู้จัดการสาขา ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี (เกียรตนิยิม อนัดบั 2) สาขาบญัชี (การเงนิการธนาคาร) จฬุาลงกรณ์

 มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2

- หลักสูตร Advanced Management Program Harvard Business School

ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานอื่นๆ

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

Dec 2016 

- Present

2010 - Present

2001 - Present

2015 - Present

2014 - 2015

2010 - 2014

2001 - 2010

2000 - 2001

1999 - 2000

1997 - 1999

1995 - 1997

1986 - 1995

Independent Director, Bangkok Life Assurance Public 

Company Limited

Member of Nominating and Remuneration Committee, 

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

Director, Bangkok Life Assurance Public Company Limited

Senior Executive Vice President, in Charge of Management 

and Human Resources Division, Bangkok Bank Public 

Company Limited

Senior Executive Vice President & Manager, Human 

Resources Division, Bangkok Bank Public Company 

Limited

Executive Vice President & Manager, Human Resources 

Division, Bangkok Bank Public Company Limited

Executive Vice President and Head of Metropolitan 

Consumer Banking, Bangkok Bank Public Company 

Limited

Executive Vice President, Metropolitan Retail Banking, 

Bangkok Bank Public Company Limited

SVP., Metropolitan Retail Banking, Bangkok Bank Public 

Company Limited

SVP., Office of the Chairman, Metropolitan Banking, 

Bangkok Bank Public Company Limited

SVP. and Manager, Region 2, Metropolitan Banking, 

Bangkok Bank Public Company Limited

Branch Manager, Bangkok Bank Public Company Limited

Education / Training
- Master of Accounting, Thammasat University

- Bachelor (Second Class Honors), Accounting (Banking and Finance),  

 Chulalongkorn University

- Certificate of Executive Program, Capital Market Academy, Class 2

- Advanced Management Program, Harvard Business School

Professional Experience
Listed Companies in SET

2014 – Present

2012 – 2016

2011 – Present

2003 - 2011

Advisor, the Condominium Association

Director, Thai Financial Planners Association

Vice President, Housing Finance Association

Director, Housing Finance Association

Other Organizations

Director (Independent Director)
Member of the Nominating and Remuneration Committee

Shareholdings in the Company
No direct and indirect shareholding 
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คณะกรรมการ
Board Of Directors

2550 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

2534 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท กรีนสปอต จ�ากัด

กรรมการ บริษัท เอน็ แอล แอสเซ็ท จ�ากัด

กรรมการ บริษัท เอน็ แอล เรสซิเด้นซ์ จ�ากัด

นางประไพวรรณ ลิมทรง (49 ปี) MRS. PRAPAIVAN LIMSONG (49 YEARS OLD)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 80/2549 สมาคม

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานอื่นๆ

การถือหุ้นในบริษัท
30,000,000 หุน้ (ณ วันที ่30 สิงหาคม 2559) คดิเป็นร้อยละ 1.76 ของจ�านวนหุน้ทีม่ี

สิทธิออกเสียงทั้งหมด จ�านวนหุ้นลดลง 6,000,000 หุ้น จากวันที่ 30 ตุลาคม 2558

ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

2005 - Present Director, Bangkok Life Assurance Public Company Limited

Education / Training
- MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration

- Bachelor of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University

- Certificate of Directors Certification Program (DCP), Class of 80/2006, 

 Thai Institute of Directors Association

Professional Experience
Listed Companies in SET

2007 - Present

2004 - Present

1991 - Present

Director, Green Spot Company Limited

Director, NL Asset Company Limited

Director, NL Residence Company Limited

Other Organizations

Director

Shareholdings in the Company
30,000,000 Shares (as at 30 August 2016), equivalent to 1.76 percent of 

all shares with voting rights. A decrease of 6,000,000 shares from the 

date of 30 October 2015

No direct and indirect shareholding 

2016 - Present Director, Bangkok Life Assurance Public Company Limited

นายมาซาฮิโระ เคโนะ (46 ปี) MR. MASAHIRO KENO (46 YEARS OLD)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน

2557 - 2559

2552 - 2557

2538

Director and CEO, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) 

Pte. Ltd.

Deputy General Manager, International Planning & Opera-

tions Department, Nippon Life Insurance Company

Deputy General Manager, Marketing Planning Department, 

Nippon Life Insurance Company

Joined Nippon Life Insurance Company, Atsugi Branch

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาตรี กฎหมาย Sophia University

ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานอื่นๆ

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

Education / Training
- B.A. in Law, Sophia University, Japan

Professional Experience
Listed Companies in SET

2016 - Present

2014 - 2016

2009 - 2014

1995

Director and CEO, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) 

Pte. Ltd.

Deputy General Manager, International Planning & Opera-

tions Department, Nippon Life Insurance Company

Deputy General Manager, Marketing Planning Department, 

Nippon Life Insurance Company

Joined Nippon Life Insurance Company, Atsugi Branch

Other Organizations

Director

Shareholdings in the Company
No direct and indirect shareholding



60 61

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) | Bangkok Life Assurance PLCร�ยง�นประจำ�ปี 2559 | Annual Report 2016

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Advisors to Board Of Directors

นายชาตรี โสภณพนิช
Mr. Chatri Sophonpanich

นายชาติศิริ โสภณพนิช
Mr. Chartsiri Sophonpanich

นายปิติ สิทธิอ�านวย
Mr. Piti Sithi-Amnuai

นายเดชา ตุลานันท์ 
Mr. Deja Tulananda

นายสุวรรณ แทนสถิตย์
Mr. Suvarn Thansathit

นายปานศักดิ์ พฤกษากิจ
Mr.Pansak Pruksakit

คณะผู้บริหาร

Executive Officers

นายเรืองศักดิ์  ปัญญาบดีกุล
Mr.Ruangsak Panyabodegun

นายเสนาะ  ธรรมพิพัฒนกุล
Mr. Sanor Thampipattanakul

นางสาวจารุวรรณ  ลิ้มคุณธรรมโม
Ms. Jaruwan Limkhunthammo

นางสาวสุจินดา  เลิศเกียรติมงคล
Ms. Suchinda Leartkiatmongkol

นางอรนุช  ส�าราญฤทธิ์
Mrs. Oranuch Samranrit
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คณะผู้บริหาร
Board Of Executive Officers

2013 - Present

2007 - 2012

2003 - 2006

Senior Executive Vice President, Investment Division, 

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

Executive Vice President, Investment Division, 

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

Senior Vice President, Investment Division, 

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

นายเสนาะ  ธรรมพิพัฒนกุล (53 ปี)นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล (53 ปี) MR. SANOR THAMPIPATTANAKUL (53 YEARS OLD)MR.RUANGSAK PANYABODEGUN (53 YEARS OLD)

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต Western Michigan University   

 สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment 

 Management and Research, USA

- Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standard Board,  

 USA

- Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management  

 Association, USA

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2557 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่19/2549

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2549 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 4/2548 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 2/2544 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสถิตปิระยุกต์ (วิจยัด�าเนินงาน) สถาบนั

 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standard Board,

 USA

- หลกัสตูรใบอนญุาตผูว้างแผนการลงทนุ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์

 และตลาดหลักทรัพย์                          

- หลักสูตร Marketing Strategies, Limra International Inc.

- หลักสูตร Actuarial Courses 1991, Singapore Actuarial Society and 

 Singapore Insurance Institute

- หลักสูตร Associate, Life Management Institute : ALMI, LOMA

2556 - ปัจจุบัน

2550 - 2555

2546 - 2549

2559 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

2556 - 2558

2552 - ปัจจุบัน

2550 - 2555

2546 - 2550 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการลงทุน 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการลงทุน 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ผู้อ�านวยการอาวุโส สายการลงทุน 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ากัด 

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด บริษัท กรุงเทพประกัน

ชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด 

(มหาชน)

กรรมการ บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ากัด

กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด 

(มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 

จ�ากัด (มหาชน)

ผู้อ�านวยการอาวุโส สายการตลาด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต

จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการลงทุน
เลขานุการบริษัท
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

ประสบการณ์ท�างาน

ประสบการณ์ท�างาน

การถือหุ้นในบริษัท
420,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559) คิดเป็นร้อยละ 0.025 ของจ�านวนหุ้น

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพิ่มขึ้น 140,000 หุ้น จากวันที่ 30 ตุลาคม 2558

หุ้นทางอ้อมจ�านวน 14,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559) คิดเป็นร้อยละ 

0.00082 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนหุ้น

ทางอ้อมจากวันที่ 30 ตุลาคม 2558

การถือหุ้นในบริษัท
210,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559) คิดเป็นร้อยละ 0.0123 ของจ�านวน

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพ่ิมข้ึน 10,000 หุ้น จากวันที่ 30 ตุลาคม 2558

ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

- Master of Economics, Western Michigan University, USA

- Bachelor of Business Administration, Kasetsart University

- Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment 

 Management and Research, USA

- Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standard Board,  

 USA

- Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management  

 Association, USA

- Certificate of Directors Certification Program (DCP), Class of 198/2014, 

  Thai Institute of Directors Association

- Certificate of Audit Committee Program (ACP), Class of 19/2006, 

  Thai Institute of Directors Association

- Certificate of Directors Accreditation Program (DCP), Class of 64/2006, 

  Thai Institute of Directors Association

- Certificate of Effective Minutes Taking Program (EMT), Class of 4/2005, 

  Thai Institute of Directors Association

- Certificate Company Secretary Program (CSP), Class of 2/2002, 

  Thai Institute of Directors Association

- Master of Science (Operations Research), National Institute of 

 Development Administration

- Bachelor of Science, in Mathematics, Kasetsart University

- Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standard Board,  

 USA

- Certified Investment Planner license, Office of Securities and Exchange 

 Commission 

- Certificate of Marketing Strategies, Limra International Inc.

- Certificate of Actuarial Courses 1991, Singapore Actuarial Society and 

 Singapore Insurance Institute

- Associate, Life Management Institute : ALMI, LOMA

2016 - Present

2013 - Present

2013 - Present

2013 - 2015

2009 - Present

2007 - 2012

2003 - 2007

Chairman, BLA Insurance Broker Company Limited

Senior Executive Vice President, Marketing Division

Member of the Good Corporate Governance Committee, 

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

Director, BLA Insurance Broker Company Limited

Member of the Risk Management Committee, Bangkok Life 

Assurance Public Company Limited

Executive Vice President, Marketing Division, Bangkok Life 

Assurance Public Company Limited

Senior Vice President, Marketing Division, Bangkok Life 

Assurance Company Limited

Education / Training

Education / Training

Professional Experience

Professional Experience

Senior Executive Vice President, Investment Division
Company Secretary
Member of the Investment Committee
Member of the Risk Management Committee
Member of the Good Corporate Governance Committee

Senior Executive Vice President, Marketing Division
Member of the Risk Management Committee
Member of the Good Corporate Governance Committee

Shareholdings in the Company
420,000 shares (as at 30 August 2016), equivalent to 0.025 percent of 

all shares with voting rights. An increase of 140,000 shares from the date 

of 30 October 2015

Indirect shareholding: 14,000 shares (as at 30 August 2016), equivalent 

to 0.00082 percent of all shares with voting rights. No change in number 

of indirect shares from the date of 30 October 2015

Shareholdings in the Company
210,000 shares (as at 30 August 2016), equivalent to 0.0123 percent of 

all shares with voting rights. An increase of 10,000 shares from the date 

of 30 October 2015

No Indirect Shareholding
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คณะผู้บริหาร
Executive Officers

2012 - Present

2012 - Present

2002 - 2012

Senior Vice President, Accounting and Finance Division, 

Bangkok Life Assurance Public Company Limited 

Director, BLA Insurance Broker Company Limited

Audit Manager, EY Office Limited

นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม (37 ปี) MISS JARUWAN LIMKHUNTHAMMO (37 YEARS OLD)

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management  

 Association, USA

- คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT
TM

- ประกาศนียบัตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 4/2557 สถาบันวิทยาการ 

 ประกันภัยระดับสูง

2555 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

2545 - 2555

ผู้อ�านวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ากัด

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

ผู้อ�านวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

ประสบการณ์ท�างาน

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

- Master of Business Administration, Thammasat University

- Bachelor of Accounting (First Class Honors), Thammasat University

- Bachelor of Economics, Ramkhamhaeng University

- Certified Public Accountant

- Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management  

 Association, USA

- Associate Financial Planning (Thailand), AFPT
TM

- OIC Advance Insurance Program, Class of 4/2014, OIC Advanced 

 Insurance Institute

Education / Training

Professional Experience

Senior Vice President, Accounting and Finance Division

Shareholdings in the Company
No direct and indirect shareholding 

นางสาวสุจินดา เลิศเกียรติมงคล (57 ปี) MS. SUCHINDA LEARTKIATMONGKOL (57 YEARS OLD)

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Computer Information System

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2556 - ปัจจุบัน

2555 - 2556

2552 - 2554

2549 - 2551

ผูอ้�านวยการอาวุโส สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ผูอ้�านวยการอาวุโส สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริษัท ไทยคาร์ดฟิประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 

ผูช่้วยผูอ้�านวยการใหญ่ - Special Project 

บริษัท ไทยรับประกันภยัต่อ จ�ากัด (มหาชน)

IT Director บริษัท ซิกน่าประกันภยั จ�ากัด (มหาชน)

ผู้อ�านวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

ประสบการณ์ท�างาน

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

- Master of Science in Computer Information System (MS CIS), 

 Assumption University

- Bachelor of Accountancy (B.Acc-Accounting), Ramkhamhaeng

 University

2013 – Present

2012 – 2013

2009 – 2011

2006 – 2008

Senior Vice President - IT, 

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

Senior Vice President - IT, 

Thai Cardif Life Assurance Public Company Limited

Senior Vice President - Special Project, 

Thai Reinsurance Public Company Limited

IT Director, Cigna Insurance Public Company Limited

Education / Training

Professional Experience

Senior Vice President, Information Technology Division

Shareholdings in the Company
No direct and indirect shareholding 
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คณะผู้บริหาร
Executive Officers

นางอรนุช ส�าราญฤทธิ์ (51 ปี) MRS. ORANUCH SAMRANRIT (51 YEARS OLD)

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

- Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management

 Association, USA

- Certificate of Course Underwriting Life and Health Insurance, LOMA 

- Associate, Customer Service, LOMA

2559 - ปัจจุบัน

2556 - 2558

2555 - 2556

2549 - 2554

ผูอ้�านวยการอาวุโส สายประกันชีวิต บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 

จ�ากัด (มหาชน)

ผูอ้�านวยการ สายประกันชีวิต บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด 

(มหาชน)

ผูอ้�านวยการ ฝ่ายบริหารงานกรมธรรม์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 

จ�ากัด (มหาชน)

ผูบ้ริหารส่วนกรมธรรม์ Bancassurance บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 

จ�ากัด (มหาชน)

ผู้อ�านวยการอาวุโส สายประกันชีวิต

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

ประสบการณ์ท�างาน

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม 

- Master of Business Administration, Ramkhamhaeng University

- Bachelor of Business Administration (B.B.A.), Public Relation, 

 Ramkhamhaeng University

- Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management  

 Association, USA

- Certificate of Course Underwriting Life and Health Insurance, LOMA

- Associate, Customer Service, LOMA

2013 - Present

2013 - 2015

2012 - 2013

2006 - 2011

Senior Vice President, Life Operation Division, 

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

Vice President, Life Operation Division, 

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

Vice President, Policy Owner Service Department, 

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

Assistant Vice President, Bancassurance Policy Section, 

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

Education / Training

Professional Experience

Senior Vice President, Life Operation Division

Shareholdings in the Company
No direct and indirect shareholding 
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 1 นายเชิดชู โสภณพนิช* (ลาออก) ประธานกรรมการ 29 เม.ย. 2558 - เม.ย. 2561 45,854,014 หุ้น - -

  Mr. Choedchu Sophonpanich* (resigned) Chairman of the Board 29 Apr. 2015 - Apr. 2018 45,854,014 - -

 2 ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ 26 เม.ย. 2559 - เม.ย. 2562 - - -

  Dr. Siri Ganjarerndee Independent Director 26 Apr. 2016 - Apr. 2019 - - -

 3 นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ 30 เม.ย. 2557 – 27 เม.ย. 2560 579,200 หุ้น - -

  Mr. Sunthorn Arunanondchai Independent Director 30 Apr. 2014 – 27 Apr. 2017 579,200 - -

 4 รศ. ด�ารงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการอิสระ 30 เม.ย. 2557 – 27 เม.ย. 2560 - - -

  Assoc.Prof. Damrong Independent Director  30 Apr. 2014 – 27 Apr. 2017 - - -

  Thawesaengskulthai

 5 นายประพันธ์ อัศวอารี กรรมการอิสระ 30 เม.ย. 2557 – 27 เม.ย. 2560 - - -

  Mr. Phraphant Asava-aree Independent Director 30 Apr. 2014 – 27 Apr. 2017 - - -

 6 นางรัชนี นพเมือง กรรมการอิสระ 29 เม.ย. 2558 – เม.ย. 2561 - - -

  Mrs. Ruchanee Nopmuang Independent Director 29 Apr. 2015 – Apr. 2018 - - -

 7 นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการ  26 เม.ย. 2559 - เม.ย. 2562 931,000 หุ้น 3,000 หุ้น ลดลง  210,000 หุ้น

  Mr. Panus Thiravanitkul Director 26 Apr. 2016 - Apr. 2019 931,000 3,000 Decreased  210,000

 8 นางสาวพจณี คงคาลัย  กรรมการ 26 เม.ย. 2559 – เม.ย. 2562 28,000 หุ้น - -

  Ms. Pochanee Kongkalai Director 26 Apr. 2016 – Apr. 2019 28,000 - -  

 9 นางสาวิตรี รมยะรูป กรรมการ 29 เม.ย. 2558 – เม.ย. 2561 - 233,240 หุ้น -

  Mrs. Savitri Ramyarupa Director 29 Apr. 2015 – Apr. 2018 - 233,240 -

 10 นางประไพวรรณ ลิมทรง  กรรมการ  30 เม.ย. 2557 – 27 เม.ย. 2560 30,000,000 หุ้น - ลดลง 6,000,000 หุ้น

  Mrs. Prapaiwan Limsong Director 30 Apr. 2014 – 27 Apr. 2017 30,000,000 - Decreased 6,000,000

 11 นายคาซิฮิเดะ โทดะ กรรมการ 29 เม.ย. 2558 – เม.ย. 2561 - - -

  Mr. Kazuhide Toda Director 29 Apr. 2015 – Apr. 2018 - - -

 12 นายยูอิชิ ฮอนด้า กรรมการ 29 เม.ย. 2558 – เม.ย. 2561 - - -

  Mr. Yuichi Honda Director 29 Apr. 2015 – Apr. 2018 - - -

 13 นายมาซาฮิโระ เคโนะ กรรมการ 26 เม.ย. 2559 – เม.ย. 2562 - - -

  Mr. Masahiro Keno Director 26 Apr. 2016 – Apr. 2019 - - -

 14 นางคมคาย ธูสรานนท์ กรรมการ 26 เม.ย. 2559 - เม.ย. 2562 - - -

  Mrs. Komkai Thusaranon Director 26 Apr. 2016 - Apr. 2019 - - -

 15 นายโชน โสภณพนิช** (ลาออก) กรรมการผู้จัดการใหญ่ 30 เม.ย. 2557 - 27 เม.ย. 2560 42,000 หุ้น - -

  Mr. Chone Sophonpanich** (resigned)  President 30 Apr. 2014 - 27 Apr. 2017 42,000 - -

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
Shareholder and Management Structure

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
Proportion of shares held (%)

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด 

(มหาชน) ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559

The 10 largest shareholders of Bangkok Life Assurance PLC 

as of 30 August, 2016 as follows:

   1.      STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY* 24.250

   2.     บริษัท วัฒนโสภณพนิช จ�ากัด  13.046

        Wattanasophonpanich Co., Ltd.

   3.     ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  7.624

        Bangkok Bank PLC 

   4 .    บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  4.609

        Bangkok Insurance PLC

   5.     นายชาตรี โสภณพนิช  3.751

        Mr. Chatri Sophonpanich

   6.     บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จ�ากัด  3.694

        Jatubhut Holding Co., Ltd.

   7.     กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว  3.581

        Bualuang Long-Term Equity Fund

   8.     บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด 3.354

        MSI Holding (Thailand) Co., Ltd.

   9.     นายเชิดชู โสภณพนิช  2.689

        Mr. Choedchu Sophonpanich

   10.    เด็กชายก้องภพ ลิมทรง  2.401

        Mstr. Kongphop Limsong

*บริษัท นิปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์ จ�ากัด ถือหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ผ่าน STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

* Nippon Life Insurance, Ltd. is the shareholder of Bangkok Life Assurance PLC via STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

โครงสร้างการจัดการ
1.		 คณะกรรมการบริษัท

ปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมจี�านวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ

ทีเ่ป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 14 ท่าน ซ่ึงใน

จ�านวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน โดยกรรมการที่มีถ่ินที่อยู่ใน

ราชอาณาจักรมีจ�านวน 11 ท่าน ซ่ึงเกินกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการ

ทั้งหมดตามรายชื่อดังนี้

Management Structure
1.  Board of Directors

In 2016, Board of Directors comprises of 15 directors which 

consist of 1 director with executive officer and 14 non-executive 

directors and 5 of them are independent directors. The Board 

of Director has 11 directors reside in the Kingdom of Thailand 

which is more than half of the total directors, Board of Directors 

is as follows;

ล�าดับที่
Order

ล�าดับที่
Order

รายชื่อกรรมการบริษัท
Name of Company 

Directorรายชื่อ
Name

ต�าแหน่ง
Position

ช่วงวาระการด�ารงต�าแหน่ง
Term of Office

การถือครองหุ้น
Share Ownership

ของตนเอง
Personally Owned

(shares)

คู่สมรส/บุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ
Spouse/Minor 

Children

เพิ่ม/ลด
(30 ต.ค. 58–30 ส.ค. 59)

Increase/Decrease
(30 Oct.‘15 - 30 Aug.‘16)

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการลงทุน ท�าหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท

*นายเชิดชู  โสภณพนิช ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

**นายโชน โสภณพนิช ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Mr. Sanor Thampipattanakul, Senior Executive Vice President of Investment Division, acts as Secretary. 

*Mr. Choedchu Sophonpanich resigned from the Board of Directors on 29 November, 2016

**Mr. Chone Sophonpanich resigned from the Board of Directors on 1 July, 2016  
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กรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการซ่ึงมอี�านาจลงลายมอืช่ือผกูพันบริษัท จ�านวน 6 ท่าน ประกอบ

ด้วยนายเชิดชู โสภณพนิช นายศิริ การเจริญดี นางสาวิตรี รมยะรูป 

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล นายยูอิชิ ฮอนด้า และนางคมคาย ธูสรานนท์ 

สองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.  บริหารกิจการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อ

  บังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ชอบ

  ด้วยกฎหมาย ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผล

  ประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ

2.  ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

  ของบริษัท ควบคุมก�ากับดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปตาม

  นโยบายที่ได้รับมอบหมาย

3.  พิจารณาโครงสร้างการบริหาร แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยและ

  ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองผู้จัดการใหญ่

4.  พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ�านาจ

  ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ/หรือ การท�านิติกรรมต่างๆ แทน

  บริษัท พร้อมทั้งก�าหนดเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท

  ของกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนดตารางประชุมไว้ล่วงหน้าตลอด

ทั้งปี เพ่ือให้กรรมการสามารถจัดเวลาการเข้าร่วมประชุมได้ทุกคร้ัง 

และอาจมกีารประชุมพิเศษเพิม่เตมิตามความเหมาะสม ซ่ึงเลขานกุาร

คณะกรรมการจะส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบยีบวาระการประชุม

ให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม

เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม ทั้งนี้

กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดย

แจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการเพื่อด�าเนินการ

การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา

ใน 1 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดกลยุทธ์ ทิศทาง 

นโยบาย แผนงาน เป้าหมายและภารกิจของบริษัท รวมทั้งติดตามผล

การด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทมกีารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ บรรลเุป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้ มีการบริหารงานที่มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมา-

ภิบาลที่ดี รวมถึงมีระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมอยู่ภายใต้

กรอบกฎหมายและนโยบายที่ได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วย

ความซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก�ากับกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้

ก�าหนดให้มีการจัดท�าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะ

กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ปีละ 1 คร้ัง ทั้งในรูป

แบบของการประเมนิรายบคุคล โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผูป้ระเมนิ

ตนเองและการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ และคณะ

กรรมการชุดย่อยแต่ละชุดในภาพรวม โดยประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ

ชุดเป็นผูป้ระเมนิ โดยได้น�าผลการประเมนิมาวิเคราะห์เพ่ือน�าข้อเสนอ

แนะมาปรับปรุงการด�าเนินงานในปีต่อไป

การพัฒนากรรมการบริษัท

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านได้ศึกษาและเข้ารับการอบรม

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ใน

ฐานะกรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 

2559 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทประกันภัย 2559 ซ่ึงจัดโดยส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภยั (คปภ.) นอก

จากนี้บริษัทยังจัดให้มีผู ้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายให้ความรู้ 

แบ่งปันประสบการณ์กับคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าอย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง โดยเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ได้รับเกียรติจากผู้ทรง

คุณวุฒิ จ�านวน 2 ท่าน คือ ดร. ดอน นาครทรรพ ผู้อ�านวยการอาวโุส 

ฝ่ายกลยทุธ์สถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ 

“การเปลีย่นแปลงพ้ืนฐานเศรษฐกิจภายใต้ New Normal Paradigm“

และคุณประเวช องอาจสิทธิกุล อดีตเลขาธิการ ส�านักงาน คปภ.

บรรยายในหัวข้อ “วิวัฒนาการของธุรกิจประกันชีวิต ภายใต้ New 

Normal Paradigm และบทบาทของคณะกรรมการบริษัท”

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับ

บทบาทหน้าท่ีของกรรมการซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) จ�านวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 14 

ท่าน โดยมีรายละเอียดแต่ละท่านสรุปดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

Shareholder and Management Structure

Directors with Signing Authority	
The	Company’s	authorized	signatories	are	two	of	these	6	
following	 directors:	 Mr.Choedchu	 Sophonpanich,	 Mr.Siri	
Ganjarerndee,	Mrs.Savitri	Ramyarupa,	Mr.Panus	Thiravanitkul,	
Mr.Yuichi	 Honda	 and	 Mrs.Komkai	 Thusaranon	 signing	
together.

Authority, Duties and Responsibilities of the Board of 

Directors

1.		 Manage	Company	businesses	which	comply	with	all
	 	 applicable	 legislation,	with	 the	Company’s	 objectives
	 	 and	 regulations	 and	with	 lawfully	 resolutions	 by	 the
	 	 shareholders.	Act	with	honesty	and	integrity,	and	always	
	 	 put	the	Company’s	interests	first	and	foremost.
2.		 Set	 the	 Company’s	 objectives,	 directions,	 policies,
	 	 business	plans	and	budget.	Monitor	and	control	 the
	 	 Company’s	administration	and	management	to	comply	
	 	 with	approved	policies.
3.		 Review	the	Company’s	organization	structure,	appoint
	 	 administrative	committees,	executive	officer	in	position	
	 	 of	President	and	Deputy	of	President.
4.		 Deliberate	on	and	amend	the	list	of	directors	who	has	
	 	 authorized	to	sign	and/or	take	any	legal	action	on	behalf
			 of	Company	as	well	as	amending	rules	and	regulation	
	 	 governing	director’s	use	of	their	signatory	power.	

Board of Director’s Meeting

Board	of	Directors	shall	prepare	meeting	schedules	yearly	
in	advance	in	order	to	allow	all	directors	to	arrange	their	
schedule	 ahead	 and	 extra	 meeting	 can	 be	 added	 as	
necessity.	 The	 Board	 Secretary	 will	 send	 notices	 of	
meetings	and	agendas	to	each	director	at	least	7	days	
prior	 each	meeting	 so	 that	 all	 directors	 have	 sufficient	
time	to	prepare	before	the	meeting.	However,	each	director	
may	propose	suggestions	to	the	agenda	of	the	meeting	
by	sending	notifications	to	the	Board	Secretary.

Performance of Board of Directors in the Past Year

In	 the	 past	 year,	 for	 effective	 management,	 Board	 of	
Directors	 had	 set	 and	 manage	 strategic,	 directions,	
policies,	 business	 plans,	 objectives	 and	 mission	 of	 the	
Company	and	also	monitor	and	control	the	administration	
continuously	with	the	plan	and	financial	budget.	Their	en-
tire	management	complied	with	a	transparent	management	

according	 to	 principles	 of	 good	 corporate	 governance,	
applicable	 risk	 management	 under	 the	 law	 and	 the	
policies	which	set	out	from	the	Annual	General	Meeting	of	
Shareholder	 with	 honestly,	 prudential,	 regarding	 to	 best	
interest	of	Company	and	responsibility	to	shareholders.

Evaluating the Performance of the Board

In	order	to	adhere	to	the	principles	of	Good	Corporate	
Governance,	the	Board	has	determined	a	yearly	evaluation	
of	the	performance	in	the	form	of	individualized	assessment.	
A	self-assessment	assigned	by	each	director.	The	evaluation
of	the	Board’s	performance	as	a	whole,	has	been	appointed
to	 Chairman	 of	 the	 Nominating	 and	 Remuneration	
Committee	along	with	Chairman	of	each	committees	 to	
evaluate	and	will	escalate	the	results	of	the	analysis	to	
implement	suggestions	for	further	improvement.

Director’s Training

The	 Company	 encourages	 directors	 to	 gain	 skills	 and	
knowledge	 in	various	fields	relating	to	his/her	duties	as	
Director	and/or	Committee	Member.	In	2016,	the	member	
of	Audit	Committee	had	attended	a	seminar	of	insurance	
audit	committee	of	the	year	2016	which	was	organized	by	
the	Office	of	 Insurance	Commission	 (OIC).	Besides,	 the	
Company	also	arranged	at	least	once	a	year	for	sharing	
and	 educating	 their	 experience	 with	 directors	 by	 the	
specialists.	 As	 on	 March	 14,	 2016,	 the	 Company	 was	
honored	 by	 Dr.	 Don	 Nakornthab,	 Senior	 Director	 of
Financial	Institution	Strategy	Department,	Bank	of	Thailand	
to	lecture	in	topic	“Fundamental	Economic	Changes	under	
the	New	Normal	Paradigm,”	and	by	Mr.	Pravej	Ongartsittigul,	
former	 Secretary	 General	 of	 the	 Office	 of	 Insurance	
Commission,	to	lecture	in	the	topic,	“Evolution	of	the	Life	
Insurance	Business	under	the	New	Normal	Paradigm	and	
the	role	of	the	Board	of	Directors.”	

At	present,	there	are	total	of	8	directors	out	of	14	directors,
who	have	completed	 the	 role	and	 responsibility	 training	
courses	for	Directors	which	organized	by	the	Thai	Institute	
of	Directors	(IOD).	The	training	details	can	be	summarized	
as	follows:
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หลักสูตร / Course

 1 ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ รุ่น 60/2548 รุ่น 4/2546 รุ่น 6/2548 -

  Dr. Siri Ganjarerndee Independent Director Class 60/2005 Class 4/2003 Class 6/2005 - 

 2 นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ รุ่น 98/2551 รุ่น 4/2548 - -

  Mr. Sunthorn Arunanondchai Independent Director Class 98/2008 Class 4/2005 - -

 3 นายประพันธ์ อัศวอารี กรรมการอิสระ รุ่น 101/2551 - รุ่น 21/2550 -

  Mr. Phraphant Asava-aree Independent Director Class 101/2008 - Class 21/2007 -

 4 นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการ รุ่น 129/2553 - - -

  Mr. Panus Thiravanitkul Director Class 129/2010 - - -

 5 นางสาวพจณี คงคาลัย  กรรมการ รุ่น 198/2557 - - -

  Ms. Pochanee Kongkalai Director Class 198/2014 - - -

 6 นางสาวิตรี รมยะรูป กรรมการ รุ่น 176/2556 - - -

  Mrs. Savitri Ramyarupa Director Class 176/2013 - - -

 7 นางประไพวรรณ ลิมทรง กรรมการ รุ่น 80/2549 - - -

  Mrs. Prapaiwan Limsong Director Class 80/2006 - - -

 8 นางคมคาย ธูสรานนท์ กรรมการ รุ่น 26/2556 - - รุ่น 3/2558

  Mrs. Komkai Thusaranon Director Class 26/2013 - - Class 3/2015

ล�าดับที่
Order

รายชื่อ
Name

ต�าแหน่ง
Position  DCP DAP ACP DCPU

*DCP : Director Certification Program *DAP : Director Accreditation Program

*ACP : Audit Committee Program *DCPU : Director Certification Program Update 

หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท�าหน้าที่พิจารณา

สรรหาบคุคลทีเ่หมาะสม โดยพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒซ่ึิงมปีระสบการณ์

จากหลากหลายธุรกิจ มคีณุธรรมและจริยธรรม มทีศันคตทิีด่ต่ีอองค์กร

มวุีฒภิาวะและความเป็นมอือาชีพ สามารถอทิุศเวลาให้กับงานของบริษัท

อย่างเพียงพอ

2.		 คณะกรรมการชุดย่อย 

เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถศึกษาข้อมูลที่ส�าคัญได้อย่างรอบคอบ 

คณะกรรมการจงึได้แต่งตัง้กรรมการทีม่คีวามรู้ความช�านาญทีเ่หมาะสม

เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธภิาพของการก�ากับดแูล 

โดยมคีณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร

ความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ซึ่งอธิบาย

ถึงภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบโดยมีรายละเอียดของแต่ละ

คณะดังนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร

1.  บริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ

  มติท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น หรือนโยบายค�าสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการ

  บริษัทก�าหนด และให้มีอ�านาจอนุมัติและ/หรือเห็นชอบแก่การ

  ด�าเนินการใดๆ ตามปกติและอันจ�าเป็นแก่การบริหารกิจการ

  ของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามกรอบอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติ

  จากคณะกรรมการบริษัท  นอกจากนั้นให้คณะกรรมการบริหาร

  มหีน้าทีพิ่จารณากลัน่กรองข้อพิจารณาต่างๆ ทีจ่ะได้มกีารน�าเสนอ

  ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและพิจารณาให้

  ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตามที่ก�าหนดไว้ ในข้อบังคับหรือค�าส่ังของ

  คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการด�าเนินการตามค�าส่ังของ

  คณะกรรมการบริษัทเป็นคร้ังคราวไป

2. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือคณะ

  ท�างาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพ่ือท�าหน้าที่กลั่นกรองงานที่น�า

  เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ด�าเนินงานอันเป็น

  ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือ

  เพ่ือให ้ด�าเนินการใดแทนตามที่ ได ้ รับมอบหมายจากคณะ

  กรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแห่งอ�านาจหน้าที่ของคณะ

  กรรมการบริหารก็ได้

การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา    

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 11 คร้ัง เพ่ือ

ควบคุมและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึง

พิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่มีความส�าคัญตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบ

หมายจากคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังช่วยพิจารณากลั่นกรองเร่ือง

ต่างๆ ทีม่คีวามส�าคญัต่อกลยทุธ์การด�าเนนิงาน การจดัสรรงบประมาณ

และทรัพยากรต่างๆ เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

Shareholder and Management Structure

Criteria for Nominating Directors

The Nominating and Remuneration Committee has a 

responsibility to select capable candidates by considering 

experience in various business, moral conduct and 

good attitude towards the Company, with maturity and 

professionalism who are willing to devote their time for 

progress of the Company.

2.  Committees

For effective governance and awareness the significant 

matters, Board of Directors has been appointed as deemed 

member with expertise in appropriate committees as set in 6 

committees, including Executive Board of Directors, Investment 

Committee, Audit Committee, Risk Management Committee, 

Nominating and Compensation Committee, and Good 

Corporate Governance Committee. Each committee has an 

approved authority, duties and responsibilities by Board of 

Directors, as detailed below;

1. นายเชิดชู โสภณพนิช* ประธานกรรมการบริหาร

2. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการบริหาร

3. นางสาวิตรี รมยะรูป กรรมการบริหาร

4. นายยูอิชิ ฮอนด้า  กรรมการบริหาร

5. นางคมคาย ธูสรานนท์ กรรมการบริหาร

1. Mr. Choedchu Sophonpanich* Chairman of the Executive  

       Committee

2. Dr. Siri Ganjarerndee Committee Member

3. Mrs. Savitri Ramyarupa Committee Member

4. Mr. Yuichi Honda Committee Member

5.  Mrs. Komkai Thusaranon Committee Member

คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน โดยจัดให้มีการประชุมอย่าง

น้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีรายชื่อดังนี้

*นายเชิดชู โสภณพนิช ลาออก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

โดยมีนายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการลงทุน ท�า

หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

*Mr. Choedchu Sophonpanich resigned on 29 November 2016

Mr. Sanor Thampipattanakul, Senior Executive Vice President 

of Investment Division acts as Secretary.

Executive Board of Directors

The Board consist of 5 Directors and holds the meeting at least 

once a month. The member as follows:

Authority, Duties and Responsibilities of Executive Board 

of Directors

1.  Manage the Company’s business in accordance to the

  Objectives, regulation of the shareholder’s meeting or any 

  statement or policy defined by Board of Directors. 

  Approve and/or endorse any activities necessary for 

  general administrative and management of the Company.

  In addition, Executive Board of Directors has a duty to

  scrutinize considerations to be presented to the Board

  for approval and/or consideration for approval as 

  prescribed by the regulations, or orders of the Board of

  Directors, as well as the implementation of the orders of  

  Board of Directors from case by case.

2.  Appoint a subcommittee and/or a working team, and/or

  any person to act upon the matters presented to Board

  of Directors, or to carry out any work that is useful to

  perform the duties of the committee. Or to perform any

  representation as assigned by Board of Directors within

  the scope of authority of Executive Board of Directors. 

Performances from the Past Year

In 2016, Executive Board of Directors had a total of 11 meetings

in order to control and monitor the operations of the Company

in various fields including approving important transactions 

assigned by Board of Directors. Besides, Executive Board of 

Directors also helped to scrutinize issues with strategy for 

implementations, budget allocation and resources to be

presented to Board of Directors for approval. 
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7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วย 

  ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารทั้งหมด 6 ท่าน โดยจัดให้มีการ

ประชุม 3 ครั้ง ใน 1 ปี

1.  นายประพันธ์ อัศวอารี ประธานกรรมการบริหาร 

         ความเสี่ยง

2.  นางคมคาย ธูสรานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.  นายยูอิชิ ฮอนด้า  กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.  นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.  นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

6.  นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม กรรมการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
Shareholder and Management Structure

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดยจัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง

เป็นอย่างน้อยใน 1 ปี

Audit Committee

The Audit Committee consists of 3 Directors and holds at 

least 4 meeting per year.

1.  นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายประพันธ์ อัศวอารี กรรมการตรวจสอบ/ผู้มีความรู้และ 

        ประสบการณ์สามารถท�าหน้าที่

        ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ

        ของงบการเงินบริษัท

3.  รศ.ด�ารงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการตรวจสอบ

1.  Mr. Sunthorn Arunanondchai Chairman of the Audit  

        Committee 

2. Mr. Phraphant Asava-aree Committee Member/ 

        Knowledgeable and  

        experienced in credible  

        auditing of Company budget

3. Assoc. Prof. Damrong Committee Member 

 Thawesaengskulthai 

โดยมีนายประธาน ขจิตวิวัฒน์ ผู้อ�านายการฝ่ายตรวจสอบ ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

Mr. Prathan Khajitwiwat, Vice President of Audit Department, act as 

Secretary.

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ

  เพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจ

  สอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น

  อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ

  ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจ

  สอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจ

  สอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

  ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่ 

  เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อ

  ท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ

  บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย

  จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

  ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ

  ตลาดหลกัทรัพย์ ท้ังนีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล

  และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ใน

  รายงานประจ�าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางศศิธร ฐิติผกายแก้ว ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารความเส่ียง ท�าหน้าที่เป็น

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Mrs. Sasithon Thitipakaikaew, Vice President of Risk Management 

Department, act as Secretary.

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

1.  ก�าหนดกรอบนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง โดย

  สามารถระบุ ประเมิน ติดตามรายงาน และควบคุมความเสี่ยงให้ 

  ครอบคลุม และรองรับกฎหมาย ประกาศ ค�าสั่ง กฎเกณฑ์ และ

  มาตรฐานใหม่ๆ ของภาครัฐและหน่วยงานก�ากับ

2.  ทบทวนความเพียงพอของนโยบายบริหารความเสี่ยงและระบบ

  การบริหารความเส่ียง รวมถึงความมปีระสิทธภิาพและประสิทธิผล

  ของระบบปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด สรุปผลและ

  รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ

การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา    

ปี 2559 บริษัทด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบการด�ารงเงินกองทุน ความ

สามารถในการลงทนุและการท�าก�าไร ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ถึงปัจจัยเส่ียงต่างๆ และได้จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงภายใต้

สถานการณ์ต่างๆ ไว้รองรับ ซ่ึงจะท�าให้ธุรกิจด�าเนินไปได้อย่างต่อ

เนื่องโดยค�านึงถึงปัจจัยเสี่ยงหลักที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายหลัก

ของบริษัทเป็นส�าคัญ ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้าน

ตลาด จากภาวะการลงทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน ใน

สถานการณ์ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�่าต่อเนื่อง เพ่ือให้การบริหารความ

เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและโอกาสในการได้เปรียบในภาวะการแข่งขัน

สูง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ

อิสระและผู้บริหารจากสายงานหลักๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 6 ท่าน

Authority, Duties and Responsibilities of Audit Committee

1.  Ensure that the Company’s financial reports are accurate 

  and provide sufficient information.

2.  Ensure that the Company has appropriate and effective

  internal control and auditing systems, and monitor the

  independence of the internal audit officers as well as

  approving the transfer, appointment and dismissal of

  managers of internal audit officers and other officers with 

  internal auditing responsibility.

3.  Ensure that the Company complies with the Securities

  and Exchange Act, regulations of the Stock Exchange of 

  Thailand, all legislations pertaining to the life insurance

  industry and all other applicable legislation.

4.  Consider, select and nominate the Company’s external

  auditors, propose appropriate remuneration for external

  auditors and attend least one meeting in a year with the  

  external auditors without members of the Company’s

  management.

5.  Review all related transactions and transactions with

  potential conflicts of interest to comply with the Securities 

  and Exchange Act and regulations of the Stock Exchange 

  of Thailand and ensure that all transactions are rational

  and in the best interests of the Company.

6.  Prepare the Audit Committee’s report, which will be

  signed by the Chairman of the Audit Committee and

  published in the Company Annual Report and perform

  any other tasks as assigned by the Company’s Board of 

  Directors and consented by Audit Committee.

7.  Perform other duties assigned by the Board of Directors  

  by commentary of Audit Committee.

Risk Management Committee

The Risk Management Committee consist of 6 Directors and 

holds at least 3 meeting per year.

1.  Mr. Praphant Asava-aree Chairman of Risk 

         Management Committee

2.  Mrs. Komkai Thusaranon Committee Member

3.  Mr. Yuichi Honda  Committee Member

4.  Mr. Sanor Thampipattanakul Committee Member

5.  Mr. Ruangsak Panyabodegun Committee Member

6.  Ms. Jaruwan Limkhunthammo Committee Member

Authority, Duties and Responsibilities of Risk Management 

Committee

1.  Set policy framework and strategy for risk management.

  Be able to prescribe, evaluate, follow up, report and control 

  the risk comply with all new legislations, orders, decrees, 

  rules and standards issued by the public sector.

2.  Review the adequacy of the Company’s risk management 

  policies and risk management systems, including efficiency

  and effectiveness of the system and compliance with set

  policies. Summarize and report to Board of Directors

  regularly.

Performances from the Past 

In 2016, The Company has been operated under a capital 

adequacy framework with the ability to invest and earn profits. 

The Risk Management plan of Company has been set upunder 

various circumstances to support the Company’s administration 

effectively and continuously. The risk that may impact 

to Company’s performance such as strategic risk, market 

risk, and return payment risk when interest rates remain 

persistently low. For effectiveness of risk management and 

opportunities to achieve competitive advantage. The Company 

has appointed a Risk Management Committee comprises 



76 77

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) | Bangkok Life Assurance PLCร�ยง�นประจำ�ปี 2559 | Annual Report 2016

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
Shareholder and Management Structure

ท�าหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง การจัดท�า

แผนการบริหารความเส่ียง การประเมนิความเส่ียงทางธุรกิจของบริษัท

รวมทั้งการก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขความเส่ียงและการ

ติดตามผลอย่างสม�่าเสมอ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 มี

การประชุมการบริหารความเส่ียงรวม 3 คร้ังเพ่ือพิจารณาเร่ืองทีส่�าคญั

สรุปได้ดังนี้

1.  การประเมินและติดตามความเส่ียงหลักของบริษัท โดยประเมิน

  ปัจจัยเส่ียงและผลกระทบ พร้อมการจัดท�าแผนธุรกิจ เพ่ือให้

  หน่วยงานเจ้าของความเส่ียงได้ประเมินความเส่ียงที่จะส่งผล

  กระทบต่อกลยทุธ์หลกัของบริษัท และเตรียมความพร้อมในการจดัท�า

  แผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบต่อระดับ

  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ทั้งนี้ได้ก�าหนดให้หน่วยงานที่

  เก่ียวข้อง มีหน้าที่ในการจัดท�ารายงาน และสรุปผลการด�าเนิน

  งานและการบริหารความเส่ียงเพื่อติดตามศักยภาพของปัจจัย

  เส่ียงหลักและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่าง

  สม�่าเสมอ

2.  ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประเมิน จัดท�าแบบ

  ประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรม

  สนับสนุน เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานได้ตระหนักและมีแนวทาง

  บริหารจัดการความเส่ียงอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยความ

  เสี่ยงหลักด้านความเพียงพอของเงินกองทุน บริษัทได้จัดท�าแผน

  เพื่อพิจารณาเงินกองทุนรองรับการด�าเนินธุรกิจ (ORSA : Own

  Risk & Solvency Assessment) รวมถึงความเส่ียงด้านปฏบิตักิาร 

  ความเสี่ยงด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามโครงสร้าง

  ขององค์กร เพ่ือพิจารณาผลกระทบของความเส่ียงด้านกลยุทธ์

  และปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อระดับความเพียง

  พอของเงินกองทุนและแผนธุรกิจ 

3.  ติดตามและทบทวนการด�าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการ

  ความเสี่ยงภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่

  ก�าหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง

  อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้หน่วยงาน

  ตรวจสอบภายในท�าการติดตามและสอบทานการจัดการความ

  เสี่ยงของบริษัทเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้อีกครั้ง

โดยได้ก�าหนดให้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมบริหารความเส่ียง

และคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการได้ประเมินระบบการ

บริหารความเส่ียงของบริษัทและเห็นว่าระบบการบริหารความเส่ียง

มีความเพียงพอและเหมาะสมโดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่าง

เพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม

แผนการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน โดยการจัดให้มีการประชุม

สม�่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.  ดร.ศิริ การเจริญดี  ประธานกรรมการสรรหาและ

         พิจารณาค่าตอบแทน

2.  นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการสรรหาและพิจารณา

         ค่าตอบแทน

3.  นายยูอิชิ ฮอนด้า  กรรมการสรรหาและพิจารณา

         ค่าตอบแทน

4.  นายรัชนี นพเมือง  กรรมการสรรหาและพิจารณา

         ค่าตอบแทน

โดยมีนางอุษณีย์ สุนทโรทก ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ท�าหน้าที่

เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Mrs.Ussnee Soontarotok, Vice President of Human Resource 

Department, act as Secretary.

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1.  พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทดแทนกรรมการ ใน

  กรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือพ้นสภาพการเป็นกรรมการในทุก

  กรณี โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมมาด�ารงต�าแหน่ง เพื่อเสนอ

  ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือขออนุมัติต่อที่ประชุม

  ผู้ถือตามข้อบังคับของบริษัทแล้วแต่กรณี

2.  พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทดแทนกรรมการผู้

  จัดการใหญ่และรองผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก

  หรือกรณีอื่นๆ โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมมาด�ารงต�าแหน่ง

  เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณาก�าหนด ปรับปรุงค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ

  ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงที่สูงกว่าหรือ

  เทียบเท่ารองผู้จัดการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิด 

  ชอบต่อองค์กร เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

  และหรือเสนอขออนมุตัต่ิอทีป่ระชุมผูถื้อหุ้น แล้วแต่กรณ ีตามข้อ

  บังคับของบริษัท

4.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โปรดศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในรายงานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ประจ�าปี 2559 หน้า 170

Nominating and Remuneration Committee

The Nominating and Remuneration Committee consists of 4 

Directors and holds the meeting at least once a year.

1.  Dr. Siri Ganjarerndee Chairman of Nominating and 

         Remuneration Committee

2.  Mr. Panus Thiravanitkul Committee Member 

3.  Mr. Yuichi Honda  Committee Member

4.  Mrs. Ruchanee Nopmuang Committee Member

Authority, Duties and Responsibilities of the Nominating 

and Remuneration Committee

1.  Recruit and select capable candidates to replace Directors, 

  who have completed their term, resigned or have been

  discharged and propose for the approval of Board of

  Directors and/or in a shareholders’ meeting as stipulated 

  in the Company’s regulation.

2.  Recruit and select capable candidates to replace

  President and Deputy Executive Officers, who have

  completed their terms, resigned or have been discharged 

  and propose for the approval of Board of Directors.

3.  Determine the criteria for compensation and other benefits 

  of Directors and others executive positions or the equivalent

  of Deputy Executive Officers for the approval of Board of 

  Directors and/or in a shareholders’ meeting as stipulated 

  in the Company’s regulations.

4.  Undertake any other tasks assigned by Board of Directors.

For more information, please see the Nominating and 

Remuneration Committee’s report for year 2016 on page 170

6 members, consist of independent director, director and 

Executive Officers. The committee has responded for setting 

up a risk management policy, plan and assessment including 

with continually monitor to prevent and resolve any risks. In 

2016, the Committee held 3 meetings for consideration in the 

important matters, as summarized below.

1.  Evaluate and monitor the Company’s primary risks by

  assessing risk factors and their impact on the business

  plan, to enable the risk owner unit to assess what risks

  will affect the Company’s core strategy and prepare a

  risk management plan which will reduce the likelihood

  and impact of such effects to an acceptable level of risk. 

  The committee require any relevant unit of Company to

  provide a regular reports and summaries on their work

  following up on potential primary risk factors.

2.  Assign the Risk Management Department to respond for  

  completion of risk self-assessment forms for both primary

  and support activities for ensuring an awareness of risk

  management. In considering both adequacy of capital at  

  hand (ORSA: Own Risk & Solvency Assessment) and the 

  operating structure of the organization in order to determine

  the impact of strategic risk, taking into account external

  factors which will negatively impact the level of capital

  adequacy and the business plan. 

3.   Monitor and review the implementation of the management 

  plan, risk policy and risk management defined framework 

  to ensure that the company is managing risk in a systematic

  and effective way. By authorizing the committee to monitor

  and review the internal audit, risk management of the

  Company to achieve its objectives as set again.

After reviewing the required reports from the Risk Management 

Committee, the Board of Directors has assessed its risk 

management systems and concluded that these systems are 

sufficient and appropriate, with adequate personnel to maintain

these systems effectively according to its business plan.
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Investment Committees also monitor and control the opera-

tions to achieve the goals in accordance with the policy 

framework that has been approved by Board of Directors.

Good Corporate Governance Committee

The Good Corporate Governance Committee consists of 5 

Directors and holds at least 3 meetings per year.

1.  Mrs. Komkai Thusaranon Chairman of Good 

         Corporate Governance 

         Committee

2.  Assoc.Prof. Damrong Committee Member 

  Thawesaengskulthai 

3.  Mr. Yuichi Honda  Committee Member

4.  Mr. Ruangsak Panyabodegun Committee Member

5.  Mr. Sanor Thampipattanakul Committee Member

คณะกรรมการลงทุน

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน โดยการจัดให้มีการประชุม

สม�่าเสมออย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง

1.  นายเชิดชู โสภณพนิช* ประธานคณะกรรมการลงทุน

2.  ดร.ศิริ การเจริญดี  กรรมการลงทุน

3.  นายประพันธ์ อัศวอารี* กรรมการลงทุน

4.  นางคมคาย ธูสรานนท์ กรรมการลงทุน

5.  นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล กรรมการลงทุน

*นายเชิดชู โสภณพนิช ลาออก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

*นายประพันธ์ อัศวอารี ลาออก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

โดยมีนางสาวชลลดา โสภณพนิช ผู้อ�านวยการฝ่ายลงทุนตราสารทุน ท�าหน้าที่

เป็นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการลงทุน

1.  ก�าหนดนโยบายการลงทนุ นโยบายการบริหารความเส่ียงรวมและ

  กระบวนการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมที่เกิดจากการลงทุน

2.  พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน

3. ติดตามผลการลงทุน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่

  เหมาะสม

4. ก�ากับดูแลการลงทุนของบริษัท ระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ

  ลงทุน

5.  ก�ากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความ

  ขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม�่าเสมอ

7.  ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบ

  นโยบายและรายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบ

  อย่างสม�่าเสมอ

การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุนในปีที่ผ่านมา

ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการลงทุนได้มีการก�าหนด

นโยบายและแนวทางการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยง

และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของบริษัท 

โดยพิจารณาปัจจัยส�าคัญต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่อาจส่งผล

กระทบต่อการลงทุน รวมทั้งการก�าหนดและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การ

ลงทุนเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป 

นอกจากน้ีคณะกรรมการลงทุนได้มีการพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้

ความเห็นชอบในแนวนโยบายที่มีความส�าคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กร

ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ และการจัดสรร

ทรัพยากรก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการลงทุนได้มีการติดตาม ก�ากับ และควบคุมดูแล

การปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานและเป็นไปตาม

กรอบนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน โดยจัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง

ใน 1 ปี

1.  นางคมคาย ธูสรานนท์      ประธานกรรมการก�ากับดูแล 

         กิจการที่ดี

2.  รศ.ด�ารงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3.  นายยูอิชิ ฮอนด้า  กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4.  นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

5.  นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ ทิพย์ฝั้น ผู้อ�านวยการส�านักก�ากับการปฏิบัติงาน ท�าหน้าที่

เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.  เสนอนโยบาย ค�าแนะน�า ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

  ก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  จัดให้มีแนวทางด�าเนินการเพ่ือให้สามารถติดตามดูแลการปฏิบัติ

  งานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ

  สถาบนัก�ากับหรือหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง รายงานความคบืหน้าและ

  ผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบริษัททกุคร้ังหลงัมกีารประชุม

  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม�่าเสมอ

3.  ทบทวนแนวทางหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่าง

  สม�่าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อ

  เสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.  ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็น

  ที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ

5.  แต่งตั้งคณะท�างานชุดย่อยเพ่ือท�าหน้าที่สนับสนุนการก�ากับดูแล

  กิจการที่ดีได้ตามความเหมาะสม

การท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในปีท่ีผ่านมา

โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี ประจ�าปี 2559 หน้า 124

Investment Committee

The Investment Committee consists of 5 Directors and 

continually holds at least 12 meetings per year.

1.  Mr. Choedchu Sophonpanich*  Chairman of Investment  

          Committee

2.  Dr. Siri Ganjarerndee  Committee Member

3.  Mr. Phraphant Asava-aree*  Committee Member

4.  Mrs. Komkai Thusaranon  Committee Member

5.  Mr. Sanor Thampipattanakul  Committee Member

*Mr. Choedchu Sophonpanich resigned on 29 November 2016

*Mr. Phraphant Asava-aree resigned on 9 August 2016

Ms. Chollada Sophonpanich, Vice President of Equity Investment

Department, act as Secretary.

Authority, Duties and Responsibilities of the Investment 

Committee

1.  Set investment policy for overall risk management policy  

  and appropriate risk management process resulting from

  the investment.

2.  Approval the investment plans.

3.  Monitoring the investment and provide appropriate internal

  control systems.

4.  Manage the investments of the Company, procedure on

  investment oversight and governance.

5.  Manage the good governance, business transparency,

  and prevent conflicts of interests.

6.  Provide regular reports on investment to the Board of

  Directors.

7.  Supervise other business of the Company according to

  its policies and acknowledge results of investment to the 

  commission regularly.

Performances from the Past Year

In the past year, Investment Committee has set the policies 

and guidelines of the Company’s investment, the risk

management policies and the processes of risk management 

from the Company’s investment by considering various 

important factors both domestic and international which may 

adversely affect any investments. As well as, define and 

modify the investment strategies consistent and appropriate 

to the changing market conditions. Investment Committee 

has approved of important policies to corporate strategy, 

business plan, financial budgets and resource allocation prior 

to propose to Board of Directors for approval. 

Ms. Supaporn Tipfun, Vice President of Compliance Office, served as 

Secretary.

Authority, Duties and Responsibilities of the Good Corporate 

Governance Committee

1.  Propose policy, advice, recommendations and guidelines 

  on good corporate governance to Board of Directors.

2.  Provide guidelines for monitoring the performance of

  Company in accordance with the good governance 

  principles of institution or agency. And also propose the 

  reports on the progress and performance to Board of

  Directors after a meeting regularly.

3.  Review the Company principles of good corporate 

  governance regularly for consistency with international

  conduct of institutions or agencies.

4.  Promote a culture of good corporate governance to be

  understood across all levels and effective conduct.

5.  Establish a subset to support good corporate governance 

  as appropriate.

Performances from the Past Year

For more information, please see the Good Corporate 

Governance Committee’s report for year 2016 on page 124

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
Shareholder and Management Structure
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
Shareholder and Management Structure

3.	เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 

เมษายน 2551 ได้แต่งตั้งให้ นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล เป็น

เลขานุการบริษัท โดยให้มีหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ ในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2551 รวมถึงจัดให้

มีการประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยติดตามและ

ประสานงานให้บริษัทปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติ

ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2559 เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรม

สัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ที่ก�ากับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อ

น�ามาใช้ ในการปรับปรุงงานเลขานุการบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท มีจ�านวน 6 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้

 1 นางคมคาย ธูสรานนท์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

  Mrs. Komkai Thusaranon Acting President

 2 นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด

  Mr. Ruangsak Panyabodegun Senior Executive Vice President, Marketing Division

 3 นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการลงทุน

  Mr. Sanor Thampipattanakul Senior Executive Vice President, Investment Division

 4 นางสาวสุจินดา เลิศเกียรติมงคล ผู้อ�านวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Ms. Suchinda Leartkiatmongkol Senior Vice President, Information Technology Division

 5 นางอรนุช ส�าราญฤทธิ์ ผู้อ�านวยการอาวุโส สายประกันชีวิต

  Mrs. Oranuch Samranrit Senior Vice President, Life Operation Division

 6 นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม ผู้อ�านวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน

  Ms. Jaruwan Limkhunthammo Senior Vice President, Accounting and Finance Division

ล�าดับที่
Order

ต�าแหน่ง
Position

รายชื่อผู้บริหาร
Name

Company Secretary

According to Board of Directors Meeting No. 2/2551 held on 

8 April 2008, Mr. Sanor Thampipattanakul was appointed 

the Company Secretary by duties as defined in the Securities 

and Exchange Act (No.4) B.E.2551. Including organizing the 

Annual General Meeting of Shareholders, the meeting of 

committees, by operating and follow up the Company direction 

as in compliance with the board resolutions and Shareholder’s 

meeting resolutions. In 2016, the Company Secretary had 

attended a seminar which was organized by the listed 

company regulators for the improvement of secretary 

performance effectively even further.

Executive Officers

The Company comprises 6 Executive Officers are as follows;

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่	 และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่

1.  มีอ�านาจหน้าที่ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม

  วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมหรือนโยบาย ค�าส่ังใดๆ

  ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

2.  มีอ�านาจอนุมัติและ/หรือเห็นชอบแก่การด�าเนินการใดๆ ในการ

  บริหารกิจการของบริษัทตามปกติและอันจ�าเป็นแก่การบริหาร

  กิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ

  กรรมการผู้จัดการใหญ่

3.  มอี�านาจในการบรรจ ุ การแต่งตัง้ การถอดถอน การเลือ่นหรือการ

  ลดระดับและ/หรือต�าแหน่ง การก�าหนดอัตราค่าจ้าง การตัดหรือ

  ลดค่าจ้าง การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย

  การให้รางวัล การจัดสรรโบนัสตอบแทนการท�างาน หรือความดี

  ความชอบ ตลอดจนการเลกิจ้างพนกังานระดบัและ/หรือต�าแหน่ง

  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการลงมา และรวมถึงพนักงานด้านตัวแทนฝ่าย

  ขายทุกระดับ/หรือทุกต�าแหน่งด้วย

4.  มอี�านาจในการจดัซ้ือ จดัจ้าง การเช่าหรือการให้เช่าทรัพย์สิน การ

  บริจาคเพ่ือการกุศล ภายใต้อ�านาจของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตาม

  ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

5. กรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องรายงานข้อมูลดังต่อไปนี้ ต่อคณะ

  กรรมการบริหารเพื่อทราบ

   • ผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสและรายปี รวมถึง

    เปรียบเทียบเป้าหมายของกิจการ

   • ผลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในด้านการลงทุนรวมถึงการ

    ประเมินผลเป็นรายเดือน

   • ผลการด�าเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

6.  การอนุมัติเพื่อด�าเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากกรรมการผู้

  จัดการใหญ่ให้ด�าเนินการเพ่ือเข้าท�ารายการ จะต้องไม่มีลักษณะ

  เป็นการด�าเนนิการเพ่ือเข้าท�ารายการทีท่�าให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

  หรือผูรั้บมอบอ�านาจจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สามารถด�าเนนิการ

  อนุมัติ เพ่ือเข้าท�ารายการที่ตนเองหรือบุคคลอาจมีความขัดแย้ง

  มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ

  บริษัท ซ่ึงการอนุมัติด�าเนินการเพ่ือเข้าท�ารายการในลักษณะดัง

  กล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุม

  ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติ (ตามข้อบังคับของบริษัท และ

  ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด

  หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทได้มอบหมายผู้ด�าเนินการในการสรรหาผู้บริหารแต่ละระดับ 

ดังนี้

1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา

  สรรหาผู ้บริหารในต�าแหน่งกรรมการผู ้จัดการใหญ่และรองผู ้

  จัดการใหญ่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  

2.  กรรมการผู้จัดการใหญ่สรรหาผู้บริหารในต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ

  ใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส น�าเสนอให้คณะกรรมการ

  บริษัทพิจารณา

3.  ต�าแหน่งผู้บริหารระดับรองลงมา (ผู้อ�านวยการและผู้อ�านวยการ

  อาวุโส) กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สรรหาและน�าเสนอให้คณะกรรมการ

  บริหารเป็นผู้พิจารณา

Authority, Duties and Responsibilities of President

1.  Administer and manage the Company’s operations in 

  accordance with objectives, regulations, resolutions of

  meetings or any policies or orders approved by Board of 

  Directors.

2.  Approve and/or endorse any activities required for general 

  administration and management of the Company in 

  accordance with the authority entrusted to the President.

3.  Employ, appoint, remove or transfer an employee; 

  promote or demote the rank and/or position of an 

  employee, reduce employee salaries, deliberate on good 

  behavior and breaches of code of conduct, award prizes

  and bonuses, and dismiss any employee holding the rank 

  and/or position which is the same as or lower than 

  Assistant Vice President, including an insurance sales

  agent of any rank and/or position.

4.  Approve contracts for procurement, employment, rent of

  the Company’s assets to others, rent of assets from others, 

  and charitable donations in accordance with the authority

  of the President as approved by Board of Directors.

5.  Report the following information to the Executive Board

  of Directors:

   • The Company’s quarterly and annual operating 

    results compared with the Company set objectives;

   • The Company’s investment results, including a

    monthly evaluation; and

   • Other operating results approved by the Executive

    Board of Directors.

6.  Approval to proceed as well as assigned by the President 

  to take action to enter into a transaction which must not 

  be taken to enter into a transaction that made the 

  President or an authorized personnel by the President to 

  approve the transaction of own potential conflict of 

  interest, stakeholders or to the Company. The approval to 

  operate in such transactions will be submitted to Board

  of Directors and/or shareholders for approval (In 

  accordance with the Company’s and according to the

  Securities and Exchange Commission (SEC) and/or Stock 

  Exchange of Thailand (SET)).

Selection of Executive Officers

The Company has assigned a nominating authority to seek 

for the Executive position as followed: 

1.  Nominating and Remuneration Committee seeks President 

  and Vice President for Board of Directors consideration. 

2.  President seeks Executive Vice President and Senior 

  Executive Vice President for Board of Directors consideration.

3.  For secondary level positions, President seeks and present 

  to Board of Directors for consideration as appropriate.
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โดยผู ้ด�าเนินการจะสรรหาคัดเลือกบุคลากรทั้งจากภายในและ

ภายนอกองค์กรซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ ์ 

มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม

มาด�ารงต�าแหน่ง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่และด�าเนินกิจการงานของบริษัท

ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารประกอบด้วยเงนิเดอืน โบนสัประจ�าปีและอืน่ๆ 

พิจารณาจากการประเมินผลการด�าเนินงานเทียบเคียงกับบริษัท

กลุ่มธุรกิจเดียวกัน แนวทางการเติบโตของผลก�าไร ตลอดจนมูลค่า

ธุรกิจ ซ่ึงเพียงพอที่จะรักษาและจูงใจผู ้บริหารให้สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด ซ่ึงในระหว่างปี 2559 ได้มีการ

จ่ายค่าตอบแทนผู ้บริหารระดับสูง 6 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

47,768,456 บาท

รายชื่อ
Name

รายชื่อ
Name

การเข้าร่วมประชุมในปี	2559	(ครั้ง)
Meeting	Reports	of	sub-committees	are	summarized	as	follows

การเข้าร่วมประชุมในปี	2559	(ครั้ง)
Meeting	Reports	of	sub-committees	are	summarized	as	follows

คณะกรรมการบริษัท
(8	ครั้ง)

Board	of	Directors
(8	times)

คณะกรรมการบริษัท
(8	ครั้ง)

Board	of	Directors
(8	times)

คณะกรรมการ
บริหาร
(11	ครั้ง)

Executive	Board
	(11	times)

คณะกรรมการ
บริหาร
(11	ครั้ง)

Executive	Board
	(11	times)

คณะกรรมการลงทุน
(11	ครั้ง)
Investment	
Committee
(11	times)

คณะกรรมการลงทุน
(11	ครั้ง)
Investment	
Committee
(11	times)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(6	ครั้ง)

Audit	Committee
(6	times)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(6	ครั้ง)

Audit	Committee
(6	times)

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

(3	ครั้ง)
Risk	Manage-

ment	Committee
(3	times)

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

(3	ครั้ง)
Risk	Manage-

ment	Committee
(3	times)

คณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
(3	ครั้ง)

Good	Corporate
Governance	
Committee
(3	times)

คณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
(3	ครั้ง)

Good	Corporate
Governance	
Committee
(3	times)

คณะกรรมการ
สรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน
(10	ครั้ง)

Nominating	and	
Remuneration	
Committee
(10	times)

คณะกรรมการ
สรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน
(10	ครั้ง)

Nominating	and	
Remuneration	
Committee
(10	times)

นายเชิดชู โสภณพนิช * 4/8 5/11 5/11 - - - -

Mr. Choedchu Sophonpanich*

ดร. ศิริ การเจริญดี 8/8 11/11 11/11 - - 10/10 -

Dr. Siri Ganjarerndee

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย 8/8 - - 6/6 - - -

Mr. Sunthorn Arunanondchai

รศ. ด�ารงค์ ทวีแสงสกุลไทย 8/8 - - 6/6 - - 3/3

Assoc. Prof. Damrong 

Thawesaengskulthai

นายประพันธ์ อัศวอารี 4/8 - 1/11 2/6 1/3 - -

Mr. Praphant Asava-aree

นางรัชนี นพเมือง 7/8 - - - - 9/10 -

Mrs. Ruchanee Nopmuang

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล 5/8 - - - - 7/10 -

Mr. Panus Thiravanitkul

นางสาวพจณี คงคาลัย  6/8 - - - - - -

Ms. Pochanee Kongkalai

หมายเหตุ : * นายเชิดชู โสภณพนิช ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

     * นายโชน โสภณพนิช ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

     * นายพนัส ธีรวณิชย์กุล ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทน นายชัย โสภณพนิช ที่ลาออก โดยแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

     * นายมาซาฮิโระ เคโนะ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทน นายทาเคชิ ฟูกูดะ ที่ครบวาระ โดยแต่งตั้งวันที่ 26 เมษายน 2559

The recruitment is precise both from within and outside the 

organization, based on the candidates who have knowledge, 

ability, experience, integrity and ethics, as well as the right 

professional for the position. In order to perform their duties 

for the achievement of Company’s goals and objectives.

Remuneration for Executive Officers

The remuneration for Executives Officers consists of 

salary, annual bonus, and other compensations and is 

commensurate with duties and responsibilities and is 

comparable to those of leading companies in the same 

business category, directions for profitable growth along with 

the Company’s business value. The remuneration is sufficient 

to maintain and motivate Executive Officers to achieve 

prescribed performance goals. In 2016, the remuneration 

paid out to 6 executive officers asamount of 47,768,456 baht.

นางสาวิตรี รมยะรูป 6/8 9/11 - - - - -

Mrs. Savitri Ramyarupa

นางประไพวรรณ ลิมทรง  7/8 - - - - - 

Mrs. Prapaiwan Limsong

นายคาซิฮิเดะ โทดะ 7/8 -  - - - 

Mr. Kazuhide Toda

นายมาซาฮิโระ เคโนะ* 5/8 -  - - - 

Mr. Masahiro Keno*

นายยูอิชิ ฮอนด้า 8/8 8/11  - 1/3 7/10 2/3

Mr. Yuichi Honda

นางคมคาย ธูสรานนท์ 8/8 5/11 5/11 3/6 3/3 - 3/3

Mrs. Komkai Thusaranon

นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล - - 11/11 - 3/3 - 3/3

Mr. Sanor Thampipattanakul

นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล - - - - 2/3 - 2/3

Mr. Ruangsak Panyabodegun

นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม - - - - 3/3 - 

Ms. Jaruwan Limkhunthammo

นายชัย โสภณพนิช* 2/8 - - - - 2/10 

Mr. Chai Sophonpanich*

นายทาเคชิ ฟูกูดะ* 3/8 3/11 - - 1/3 3/10 1/3

Mr. Takeshi Fukuda*

นายโชน โสภณพณิช* 4/8 5/11 5/11 - - - 

Mr. Chone Sophonpanich*

Remarks: * Mr. Choedchu Sophonpanich resigned his position as Director on 29 November, 2016.

     * Mr. Chone Sophonpanich resigned his position as Director on 1 July, 2016.

     * Mr. Panus Thiravanitkul was appointed in replacement of Mr. Chai Sophonpanich (resigned) on 26 April, 2016.

     * Mr. Masahiro Keno was appointed in replacement of Mr. Takeshi Fukuda (completed) on 26 April, 2016.
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1.		 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

  1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

  ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยเบีย้ประชุมและค่าบ�าเหนจ็ โดย 

  ค�านงึถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าทีค่วามรับผดิชอบสามารถเทยีบ

  เคียงได้กับบริษัทช้ันน�าและกลุ่มธุรกิจเดียวกันซ่ึงที่ประชุมสามัญ

  ผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 2559 เมือ่วันที ่26 เมษายน 2559 มมีตอินมุตัิ

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท

  และได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระหว่างปี 2559 รวม

  เป็นเงินทั้งสิ้น 15,980,000 บาท ทั้งนี้กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่า

  ตอบแทนอืน่ใดนอกเหนอืจากทีก่ล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตามบริษัท

  ได้มีการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้สามารถปฏิบัติ

  หน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัย

  ความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability 

  Insurance) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

  

  1.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารประกอบด้วยเงนิเดอืน โบนสัประจ�าปีและ 

  อืน่ๆ พิจารณาจากการประเมินผลการด�าเนินงานเทียบเคียงกับ

  บริษัทกลุ่มธุรกิจเดียวกัน แนวทางการเติบโตของผลก�าไร ตลอด

  จนมูลค่าธุรกิจ ซ่ึงเพียงพอที่จะรักษาและจูงใจผู ้บริหารให้

  สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด ซ่ึงใระหว่าง

  ปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนผู ้บริหารระดับสูง 6 ท่าน

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,768,456 บาท

  

2.		 ค่าตอบแทนอื่น

  กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

  (อยู่ในหน้าที่ 290 หมายเหตุประกอบงบการเงิน)

  

3.		นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทก�าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 

  25 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่จะต้องไม่มียอด

  ขาดทุนสะสม ทั้งนี้คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล

  ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เมื่อปรากฏว่าบริษัทมีก�าไรสมควรที่

  จะท�าได้ และรายงานให้ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราว

  ถัดไป

  

หมายเหตุ: ภายใต้พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่ม

เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 การจ่ายเงินปันผล บริษัทต้องได้รับความ

เห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

1.  Remuneration of Directors and Executives

  1.1 Remuneration for Directors

  The remuneration for Directors comprises of meeting

  attendance fees and compensation with duties and 

  responsibilities undertaken and on par with those of leading 

  companies and in the same business category. The AGM 

  of the year 2016 on 26 April 2016 approved remuneration

  to Directors not exceeding 16,700,000 baht. A total 

  of remuneration paid to Directors in 2016 as amount 

  of 15,980,000 baht. Directors shall not receive any

  compensation other than an indicated above. However,

  for the efficiently performance of Directors, the Company 

  has been provides an liability Insurance (Directors and

  Officers Liability Insurance) for all member of Company’s 

  Directors;

  1.2 Remuneration for Executive Officers

  The remuneration for Executives Officers consists of 

  salary, annual bonus, and other compensations and is 

  commensurate with duties and responsibilities and is

  comparable to those of leading companies in the same

  business category, directions for profitable growth along

  with the Company’s business value. The remuneration is

  sufficient to maintain and motivate Executive Officers 

  to achieve prescribed performance goals. In 2016, 

  the remuneration paid out to 6 executive officers as

  amount of 47,768,456 baht.

2.  Other Remunerations

  Provident Fund 

  (Please see details in the Notes to Financial Statement

  on page 290)

3.  Dividend Policy

  Company policy is to pay a dividend of no less than 25

  percent of total net profit after tax, but there may be no

  deficit. Board of Directors may pay interim dividends to

  the shareholders when it appears that the Company is

  reasonably profitable enough to do so, and this is reported

  to the shareholders at the following meeting.

Remarks: Under the Life Insurance Act of B.E.1992 (Revision 

no.2, Year 2008), payment of Company dividends must be 

approved by the Office of Insurance Commission (OIC). 
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ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกรุงเทพประกันชีวิต 

พัฒนามาเพ่ือตอบโจทย์นโยบายการวางแผนการเงินรอบด้าน เพื่อ

สร้างความมั่นคงแก่ประชาชนด้วยการสร้างฐานะและสร้างหลัก

ประกันควบคู่กันไป กรุงเทพประกันชีวิตไม่เพียงแต่พัฒนาผลิตภัณฑ์

ด้านประกันชีวิต แต่เพ่ือการวางแผนการเงินที่ครบวงจร ได้จับมือกับ

พันธมิตร 3B ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) และ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด เพ่ือน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนการสร้างฐานะและสร้างหลักประกันอย่าง

ครอบคลุม อาทิ กองทุนรวม และประกันวินาศภัย เป็นต้น

 

ปี 2559 บริษัทได้เสริมผลิตภัณฑ์การวางแผนการเงิน โดยเน้นแผน

คุ้มครองสุขภาพ ผ่านแนวคิด บีแอลเอ เฮลธ์ แพลน “เพราะความ

สุข เร่ิมต้นจากสุขภาพดี” เปิดตัวแผนประกันคุ้มครองสุขภาพแนวคิด

ใหม่และครอบคลุมทุกความเสี่ยงทั้ง โครงการบีแอลเอ เบาหวาน 

เทคแคร์ บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ บีแอลเอ ซูเปอร์ แคร์ ที่เน้นความ

คุ้มครองค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดโรคไม่คาดคิด และเพื่อตอบโจทย์ความ

ต้องการของผู้บริโภคในเร่ืองค่ารักษาพยาบาลท่ีสูงข้ึนมากในปัจจุบัน 

รวมทั้งยังได้น�าเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

เช่น บีแอลเอ พรีเมียร์เกน 10/1 หรือบีแอลเอ ปันสุข 80/20 แบบ

ประกันการออมประเภทความคุ้มครองระยะยาวที่ให้ผลตอบแทน

ตลอดสัญญา ซ่ึงตอบโจทย์กลุ ่มเป้าหมายคนเมืองรุ่นใหม่ทั้งการ

วางแผนภาษี และการลงทุน

 

ทั้งนี้บริษัทยังเน้นการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเน่ืองเพื่อตอกย�้า

กลยุทธ์การบริการด้วยใจ นอกจากการให้บริการที่ครอบคลุมโดยมี

หน่วยงานต่างๆ ที่ท�าหน้าที่ในการให้บริการข้อมูล รับเร่ือง และแก้ไข

ปัญหาให้กับลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ ศูนย์บริการข้อมูล

ทางโทรศัพท์ (Call Center) 02-777-8888 ศูนย์บริการลูกค้า (Cus-

tomer Service Center: CSC) ศูนย์รับข้อร้องเรียน (Complaint 

Unit) สาขาของบริษัททั่วประเทศ จ�านวน 72 สาขา บริษัทได้จัดให้

มีศูนย์ข้อมูลส�ารองและที่ท�าการส�ารองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพ่ือ

ป้องกันปัญหาการต้องหยุดชะงักการให้บริการแก่ประชาชน

บริษัทยังก�าหนดให้มีการศึกษาความต้องการของลูกค้าและส�ารวจวัด

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทรวมทั้งผลิตภัณฑ์และการบริการ

ข้อมูลที่ได้รับยังสามารถน�ามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เช่น 

ปรับปรุงด้านการบริการอย่างต่อเนื่องผ่านการพัฒนากระบวนการ

ท�างานและการฝึกอบรมเพ่ือท�าให้เกิดประสบการณ์ระดับที่ดีเลิศต่อ

ลูกค้า การน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ ความรวดเร็ว 

และประสิทธิภาพของการบริการต่อผู้ถือกรมธรรม์และลูกค้าที่มีความ

สนใจในสินค้าและบริการของบริษัท ขยายบริการของสาขาเพ่ือเพ่ิม

ผลิตภัณฑ์ และการบริการ
Products and Services

ขีดความสามารถในการบริการให้เทียบเท่ากับส�านักงานใหญ่ รวมทั้ง

พัฒนาบริการมาตรฐานด้าน ISO อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทยังเพ่ิมช่องทางในการร้องเรียน บริการรับเงินค่าสินไหม 

และรับช�าระเบี้ยประกันภัย เช่น เว็บไซต์ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หรือ

ผ่านโลกสังคมออนไลน์ รวมทั้งเน้นการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ 

ของลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า และเสริมสร้างภาพ

ลักษณ์องค์กร ในการเป็นผู้ ให้บริการที่ดี โดยบริษัทได้ก�าหนดข้ันตอน

กระบวนการในการด�าเนินการรับและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไว้

ชัดเจน  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center)

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้า (CSC) และเจ้าหน้าที่สาขาปฏิบัติเป็น

มาตรฐานเดียวกัน และได้ก�าหนดให้มีการวิเคราะห์สาเหตุของข้อร้อง

เรียน รวมทั้งการปรับปรุงระบบงานเพ่ือให้บรรลุตามข้อก�าหนดของ

ลูกค้า โดยการรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียน ข้อมูลที่ได้จากทุกช่อง

ทางโดยเฉพาะข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากผู้เอาประกันภัย 

บริษัทจะน�าเข้าสู่การทบทวนระบบคุณภาพ โดยมีการประชุมในระดับ

ผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาข้อมูลแล้วน�ามาก�าหนดเป็นแนวทางในการให้

บริการแก่ผู้เอาประกันภัย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนแนวทางการ

ตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันภัย การเป็นที่ปรึกษา

การเงิน รวมถึงการให้บริการด้านต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับความ

ต้องการ เหมาะสมกับสถานการณ์ และความจ�าเป็นในการครองชีพ

ยุคปัจจุบัน สร้างความพึงพอใจต่อการรับบริการของบริษัทอีกประการ

หนึ่งด้วย

Bangkok Life Assurance has developed a wide range of 

financial products as financial planning solutions for building 

financial stability for people, offering both life protection and 

wealth creation. Bangkok Life Assurance not only focuses 

on developing insurance products, but also provides 

comprehensive financial planning through “3B”, a partnership 

with Bangkok Insurance PLC and BBL Asset Management 

Co. Ltd., for building stability with such products as mutual 

funds and non-life insurance.

In 2016, the Company made improvements to its financial 

products, focusing on health coverage through the BLA health 

plans with the slogan “Because happiness starts with good 

health,” launching a new concept in health insurance with 

comprehensive risk coverage programs consisting of “BLA 

Diabetes Take Care”, “BLA Raksukapab”, and “BLA Super 

Care”, which focuses on covering expenses for unexpected 

illness and answering the needs of consumers to cover today’s 

much higher hospitalization bills. The Company also offers 

both short-term and long-term endowment products such as 

“BLA Premier Gain 10/1,” and “BLA Punsuk 80/20” that 

provide long-term life coverage as well as returns throughout 

the policy period. These endowment products are designed 

to target a new generation of city-dwellers with both tax and 

investment planning.

The Company also focuses on providing customer service at 

all times, stressing service “with a heart”. This is manifest 

in a full array of services with units of staff who give 

information, register claims, and help solve problems through 

various channels such as the customer Call Center at 

02-777-8888, the Customer Service Center (CSC), the 

Complaint Unit, and 72 Branch Offices nationwide. For 

emergencies, the Company has a data backup center and 

emergency backup as well, to protect against disruption of 

service to the public.

In additional, the Company conducts studies of customer 

needs and surveys of customer satisfaction with both products 

and informational services, in order to continuously improve 

quality through enhanced work procedures and training to 

ensure the best customer experience. New technologies are 

adopted for improvements in quality, speed, and efficiency in 

rendering services to policy holders and customers who 

interested in the Company’s products and services. Branch 

offices are expanded to increase the ability to provide services 

comparable to the Head Office with services developed to 

ISO standards on an ongoing basis.

The Company has also added channels for making complaints, 

receiving claims, and making premium payments through 

websites, customer service centers, and online social sites. 

The focus is on addressing customer complaints in ways that 

not only satisfy the customers but also enhance the corporate 

image as a good service provider. The Company has set up 

clear procedural steps for receiving and resolving problems, 

so the Call Center, CSC staff, and branch office officers can 

perform to uniform standards and are required to analyze the 

reasons for each complaint and adjust performance to meet 

each customer’s requirements. Complaints and information 

are gathered, including data from all channels, with special 

attention given to suggestions and complaints from the insured, 

and the Company brings these in for a review in an 

executive-level meeting where the data is analyzed and used 

to set service guidelines for the insured. This procedure also 

contributes in the marketing approach to develop products, 

financial advisors, and services that meet people’s needs and 

are suitable for their circumstances and standard of living in 

the present day, while creating customer satisfaction with the 

Company’s services.
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สถานการณ์ของธุรกิจประกันชีวิต ปี 2559
Life Insurance Business Overview in 2016

ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต	มกราคม	–	ธันวาคม	2559	เบี้ยรับรวม
มีจ�านวนทั้งสิ้น	568,260.38	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ	5.72	เป็นเบี้ยรับจากธุรกิจใหม่	(รวมเบี้ยช�าระครั้ง
เดียว)	จ�านวน	161,568.83	ล้านบาท	ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อนร้อยละ	5.75	และเป็นเบ้ียปีต่อไปจ�านวน	406,691.55	ล้านบาท	
เพิ่มข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ	 11.09	 โดยมีอัตรา
ความคงอยู่ร้อยละ	84

ส�าหรับบริษัทประกันชีวิตที่มีส่วนแบ่งตลาดของเบ้ียรับในปี	 2559	
สูงสุด	7	อันดับแรก	ได้แก่

Ranking	of	the	top	7	insurance	companies	based	on	written	
premium	and	market	share	in	2016

	 1	 บจ.เอไอเอ	 121,254.39	 21.34%
	 2	 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต	 97,012.53	 17.07%
	 3	 บมจ.ไทยประกันชีวิต	 80,522.76	 14.17%
	 4	 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า	ประกันชีวิต	 55,875.02	 9.83%
	 5	 บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต	 52,720.75	 9.28%
	 6	 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต	 43,332.92	 7.63%
	 7	 บมจ.อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต	 31,072.94	 5.47%

	 1	 AIA	Co.,	Ltd.	 121,254.39	 21.34%
	 2	 Muang	Thai	Life	Assurance	PLC			 97,012.53	 17.07%
	 3	 Thai	Life	Insurance	PLC		 80,522.76	 14.17%
	 4	 Krungthai-AXA	Life	Insurance	PLC		55,875.02	 9.83%
	 5	 SCB	Life	Assurance	PLC	 52,720.75	 9.28%
	 6	 Bangkok	Life	Assurance	PLC		 43,332.92	 7.63%
	 7	 Allianz	Ayudhya	Assurance	PLC	 31,072.94	 5.47%

	 1	 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต	 33,815.23	 20.93%
	 2	 บจ.เอไอเอ	 24,463.62	 15.14%
	 3	 บมจ.ไทยประกันชีวิต	 23,070.81	 14.28%
	 4	 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า	ประกันชีวิต	 14,938.04	 9.25%
	 5	 บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต	 12,232.51	 7.57%
	 6	 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต	 11,149.50	 6.90%
	 7	 บมจ.พรูเด็นเชียล	ประกันชีวิต		 7,710.65	 4.77%

	 1	 Muang	Thai	Life	Assurance	PLC			 33,815.23	 20.93%
	 2	 AIA	Co.,	Ltd.	 24,463.62	 15.14%
	 3	 Thai	Life	Insurance	PLC	 23,070.81	 14.28%
	 4	 Krungthai-AXA	Life	Insurance	PLC	 14,938.04	 9.25%
	 5	 SCB	Life	Assurance	PLC	 12,232.51	 7.57%
	 6	 Bangkok	Life	Assurance	PLC	 11,149.50	 6.90%
	 7	 Prudential	Life	Assurance	PLC			 7,710.65	 4.77%

อันดับ บริษัท เบี้ยรับ ส่วนแบ่งตลาด

อันดับ บริษัท เบี้ยรับ ส่วนแบ่งตลาด

ตารางแสดงเบ้ียรับจากธุรกิจใหม่ของบริษัทท่ีมีเบ้ียรับสูงสุด 7 
อันดับแรก

Table: Seven highest-ranked companies in first year 
premium

ตารางแสดงเบี้ยรับรวมของบริษัทที่มีเบี้ยรับสูงสุด 7 อันดับแรก Table: Seven highest-ranked companies in gross written 
premium

ที่มา	:	สมาคมประกันชีวิตไทย Source:	The	Thai	Life	Assurance	Association

ในปีนีเ้บ้ียรบัรวมของธุรกิจประกันชีวิตยังมกีารเติบโตได้อย่างต่อเนือ่ง	
แม้ว่าการขยายตลาดใหม่จะชะลอตัวตามนโยบายจ�ากัดการขายสนิค้า
ประเภทสะสมทรัพย์ช�าระเบี้ยระยะสั้นและแบบช�าระเบ้ียครั้งเดียว	
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาด	 ภาวะอัตราดอกเบ้ีย
และก�าลังซื้อของผู้บริโภค
	
ส�าหรับภาวะการแข่งขันของธุรกิจมีการแข่งขันด้านการพัฒนาผลิต
ภัณฑ์ใหม่ๆ	ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง	โดยส่วนใหญ่เน้นผลิตภัณฑ์ที่
ให้ความคุ้มครองชีวิต	ผลติภณัฑ์บ�านาญ	และสญัญาเพิม่เตมิคุ้มครอง
สุขภาพและโรคร้ายแรง	 ตามแนวโน้มความต้องการของตลาดในยุค
ปัจจุบันที่ประชาชนให้ความส�าคัญกับการสร้างหลักประกันไว้รองรับ
ยามเกษียณ	 และรองรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษาพยาบาล
และสุขภาพที่มีอัตราเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากน้ี	 ยังคงมี
ผลิตภัณฑ์ประเภทสะสมทรัพย์ช�าระเบ้ียระยะสั้นวางจ�าหน่ายเป็น
ระยะ	นอกจากการพฒันาสนิค้าในตลาดแล้ว	ยังมกีารพฒันาช่องทาง
จ�าหน่าย	พฒันาคณุภาพตวัแทน	และการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจมาก
ข้ึน	ช่วยยกระดับความเช่ือมัน่ให้กับลกูค้า	ส่งผลต่อการเติบโตของธรุกิจ
ในระยะยาว

ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในปี 2559
1.	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง	 ช่วยเพิ่ม
	 โอกาสทางธุรกิจ	 และเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า	 ทั้งในส่วนของ
	 ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ	 รวมถึงการออมทรัพย์เพื่อสร้าง
	 ความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว	 ท�าให้บทบาทของธุรกิจ
	 ประกันมีความส�าคัญมากย่ิงข้ึน	 และสามารถเติบโตได้อีกมาก
	 เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งระดมเงินออมที่ส�าคัญของประเทศ
	 แล้ว	 ยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ	 และช่วยเสริม

Overall,	 Gross	 written	 premiums	 for	 the	 life	 insurance	
business	 from	 January	 through	 December	 2016	 totaled	
568,260.38	million	baht,	representing	an	increase	of	5.72	
percent	over	the	previous	year.	First	year	premiums	(include
single-premium)	accounted	for	161,568.83	million	baht,	down	
from	 the	 previous	 year	 by	 5.75	 percent.	 Renewal	 year	
premiums	was	406,691.55	million	baht,	an	11.09	percent	
increase	over	2015	with	persistency	ratio	at	84	percent.

Ranking

Ranking

Company

Company

Market Share

Market Share

Gross Written
Premium

Written
Premium

Units: million bahtหน่วย : ล้านบาท

Units: million bahtหน่วย : ล้านบาท

Over	the	current	year,	Gross	written	premiums	throughout	
the	 insurance	 business	 has	 steadily	 grown,	 although	
expansion	into	new	markets	is	slowing	in	response	to	a	
policy	 limiting	 the	 sales	 of	 short-term	 endowment	 and	
single-premiums	products	which	reflects	the	condition	of	
markets,	interest	rates,	and	consumer	purchasing	power.

The	insurance	business	involves	strong	ongoing	competition	
in	developing	new	products	to	put	on	the	market.	Mostly	
focused	on	products	offering	life	coverage,	pension,	and	
policy	 riders	 for	 health	 and	 dread	 diseases;	 this	 is	 in	
response	to	current	market	trends	of	consumer	demand	
for	retirement	savings,	hospital	care	and	health	maintenance,	
which	are	subject	to	continuous	rate	increases.	Short-term	
endowment	products	are	also	distributed	from	time	to	time.	
Besides	 developing	 products	 for	 the	 market,	 we	 have	
stressed	 developing	 distribution	 channels,	 agents,	 and	
increased	use	of	business	technology,	all	of	which	help	
both	raise	the	level	of	customer	confidence	and	benefit	
long-term	business	expansion.

Factors supporting business growth in 2016
1.	 Continuous	development	of	new	products	for	the	market	
	 to	increase	business	opportunities,	add	customer	choice	
	 in	 both	 life	 and	 health	 coverage,	 and	 help	 create	
	 personal	and	family	security	by	savings.	This	has	allowed	
	 the	insurance	sector	the	ability	to	expand	and	play	an	

2558
2015

2559
2016

เบี้ยรับจากธุรกิจใหม่
First	year	premiums

เบี้ยปีต่อไป
Renewal	year	premiums

เบี้ยรวม
Gross	written	premiums

แผนภูมิแสดงเบี้ยรับของธุรกิจประกันชีวิตปี 2559 หน่วย : ล้านบาท
Chart of written premiums in the Life Insurance Business for 2016 (Units: million baht)
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ที่มา	:	สมาคมประกันชีวิตไทย Source:	The	Thai	Life	Assurance	Association
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สถานการณ์ของธุรกิจประกันชีวิต ปี 2559
Life Insurance Business Overview in 2016

	 สร้างความมั่นคงให้กับประชาชนและครอบครัวด้วยอีกทางหนึ่ง	
2.	 การก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุในประเทศไทย	ช่วยเพิม่โอกาสในการ
	 ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ประเภทบ�านาญ	 และผลิตภัณฑ์ประเภท
	 สัญญาเพิ่มเติมคุ ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรง	 ซ่ึงในปีนี้
	 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาด
3.	 การพฒันาคณุภาพตวัแทนช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์	และยกระดับ
	 ตัวแทนให้มีความเป็นมืออาชีพ	ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ
	 และเชื่อมั่นในธุรกิจมากยิ่งขึ้น
4.	 การพัฒนาช่องทางจ�าหน่ายเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่ม
	 ต่างๆ	ได้อย่างกว้างขวาง	ปัจจุบันนอกจากช่องทางธนาคารและ
	 ตัวแทนแล้ว	ยังมช่ีองทางขายทางโทรศพัท์	ขายผ่านออนไลน์	และ
	 ขายผ่านโบรกเกอร์	ท�าให้ประชาชนเข้าถึงการประกันชีวิตได้ง่าย	
	 มีทางเลือกที่หลากหลาย	และได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
5.	 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี	ช่วยสนับสนุนงานขาย	และงาน
	 ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการจัดท�า
	 แอพพลิเคช่ันต่างๆ	 ส�าหรับตัวแทนเพื่อเป็นเครื่องมือในการขาย		
	 การพฒันาระบบรองรบังานบริการลกูค้า	 หรือการพฒันาเวบ็ไซต์
	 ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสาร	 และค้นหา
	 ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการได้ง่ายขึ้น
6.	 การเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้าท่ีเหมาะกับ
	 ไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน	 ทั้งบริการก่อนและหลังการขาย	 เช่น	 การ
	 ขยายศนูย์บริการลกูค้าในศนูย์การค้าต่างๆ	และจดักิจกรรมลกูค้า
	 สมัพนัธ์	เป็นกลยุทธ์ทีใ่ช้เพือ่การรักษาฐานลกูค้า	และขยายลกูค้า
	 ใหม่ในอนาคต

	 even	more	important	role:	not	only	does	it	provide	a
	 nationwide	 impetus	 toward	 savings,	 it	 also	 eases	
	 government	expense	while	providing	yet	another	path		
	 to	strengthen	people	and	their	families.	
2.	 Evolving	into	an	aging	population	of	Thai	society	has		
	 increased	 opportunities	 for	 market	 expansion	 into	
	 products	 for	 retirement	as	well	as	health	and	dread
	 disease	rider	coverage.	This	year,	these	products	have	
	 enjoyed	increasing	popularity	and	strong	demand.	
3.	 Agent	quality	development	has	improved	the	fundamental	
	 perception	of	the	Company	while	raising	professionalism.	
	 As	a	result,	customer	trust	and	confidence	in	the	business	
	 has	risen.
4.	 Development	 of	 distribution	 channels	 has	 greatly	
	 increased	opportunities	for	reaching	various	customer
	 groups.	 Currently,	 besides	 bancassurance	 and	 agent
	 channels	 there	 are	 also	 telemarketing,	 online,	 and
	 brokerage,	 providing	 people	 many	 opportunities	 for
	 easy	and	convenient	access	to	life	insurance.
5.	 Development	of	 technological	systems	has	 increased
	 efficiency	in	sales	and	customer	support.	This	has	come	
	 in	the	form	of	customer	service	applications	and	sales	
	 tools	for	agents	as	well	as	website	improvement	for
	 customers	to	more	easily	find	products	to	meet	their
	 needs.
6.	 Customer	service	convenience	both	before	and	after
	 purchase	has	been	enhanced	to	suit	the	modern-day
	 lifestyle,	with	customer	relations	activities	and	expansion	
	 of	customer	service	centers	in	shopping	malls.	This	is	
	 a	 strategy	 both	 for	 maintaining	 customer	 base	 and
	 expanding	it	in	the	future.
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ผลการด�าเนินงานด้านการตลาด
Company Marketing Performance

ในปี	 2559	 บริษัทด�าเนินนโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์
ส�าคัญ	ดังนี้

1.  สร้างความน่าเชื่อถือระดับองค์กรของบริษัทผ่านการสื่อสาร
การตลาดอย่างครบวงจร	
ปี	2559	บริษทัด�าเนนิงานตามนโยบายการตลาดผ่านสือ่ประชาสมัพนัธ์
รูปแบบต่างๆ	 อย่างครบวงจร	 ทั้งการเสริมสร้างกลยุทธ์การสื่อสาร
ให้ประชาชนทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรุงเทพประกันชีวิต	
เน้นการให้ความรู้การวางแผนการเงินรอบด้านด้วยการสร้างฐานะ
และสร้างหลักประกันควบคู่กันไปให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง	
นอกจากนี้ยังเน้นการให้ความรู้และน�าเสนอผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์การ
วางแผนการเงิน	โดยปี	2559	ได้เสริมและเน้นแผนคุ้มครองสุขภาพ	
ผ่านแนวคิด	 บีแอลเอ	 เฮลธ์	 แพลน	 “เพราะความสุข	 เริ่มต้นจาก
สุขภาพดี”	 เปิดตัวแผนประกันคุ้มครองสุขภาพแนวคิดใหม่และ
ครอบคลุมทุกความเสี่ยงทั้ง	 โครงการบีแอลเอ	 เบาหวาน	 เทคแคร์	
บีแอลเอ	รักษ์สุขภาพ	บีแอลเอ	ซูเปอร์	แคร์	เน้นความคุ้มครองค่า
ใช้จ่ายเมือ่เกิดโรคไม่คาดคดิ	เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้รโิภค
เรื่องค่ารักษาพยาบาลที่สูงข้ึนมากในปัจจุบัน	รวมทั้งยังน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์วางแผนการเงินท่ีหลากหลาย	 โดยได้รับความร่วมมือจาก
พันธมิตรทั้งบริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด	เพื่อให้ประชาชนได้
วางแผนการเงินให้เหมาะสมกับคุณค่าชีวิตของตนเองและคนที่รัก

บริษัทได้มีการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างจุดยืนในการเป็นผู้น�าด้านการ
วางแผนทางการเงินร่วมกับพันธมิตรหลักอย่างต่อเนื่อง	ปี	2559	ได้
ริเริม่จดัตัง้ศูนย์วางแผนการเงินภายใต้โครงการ	 “smart3B”	 เพือ่เป็น
ศูนย์กลางในการให้ความรู้ทางด้านการวางแผนการเงิน	 ตลอดจน
ด�าเนนิกิจกรรมการตลาดส�าหรบัทีป่รกึษาการเงินและลกูค้าของบรษิทั

2.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์	
ในปีนี้บริษัทมุ ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความคุ ้มครองชีวิต	
ผลติภณัฑ์สะสมทรัพย์ระยะยาว	 ผลติภณัฑ์เพือ่ความคุ้มครองสขุภาพ
และโรคร้ายแรงต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา	 ตามความต้องการประกัน
สุขภาพและโรคร้ายแรงท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องของผู ้บริโภค	
นอกจากนี้ยังได้ให้ความส�าคัญกับผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมเกษียณ	
ส�าหรับรองรับสังคมผู้สูงวัยในอนาคตด้วย	 โดยลดน�้าหนักการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์แบบช�าระเบ้ียระยะสั้นลง	ตามทิศทางของ
อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ลดต�่าลง

3.  การพัฒนาช่องทางจ�าหน่ายใหม่
บริษัทได้เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตจากช่องทางท่ีมีในปัจจุบัน	
และพัฒนาช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น

4.  การพัฒนาคุณภาพตัวแทน
บริษัทด�าเนินนโยบายเพื่อการสร้างและพัฒนาคุณภาพตัวแทนอย่าง
ต่อเนื่อง	โดยเฉพาะการเพิ่มจ�านวน	และประสิทธิภาพของทีมท่ี
ปรึกษาการเงินเพื่อให้สามารถให้ค�าปรึกษา	และแนะน�าผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม	 ปัจจุบันบริษัทมีที่
ปรึกษาการเงินจ�านวนทั้งสิ้น	1,144	คน	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	นอกจาก
นี้ยังได้สร้างทีมขายกลุ่มใหม่	“Professional	Financial	Advisors”	
ขึ้น	 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านการวางแผนทางการเงินของบริษัท	
ผ่านโครงการ	“smart3B”	เพิ่มเติมด้วย

นอกจากนี้	ได้ปรับปรุงกระบวนการคัดสรรและการให้ความรู้เพิ่มเติม
แก่ตัวแทนเพื่อการสอบรับใบอนุญาต	ท�าให้สามารถเพิ่มจ�านวน
ตัวแทนใหม่ท่ีมีคุณภาพได้มากข้ึน	พร้อมกันนี้ยังได้มีการพัฒนา
คุณภาพตัวแทนที่มีอยู่โดยใช้หลักสูตรของ	LIMRA	 เป็นหลักในการ
พัฒนาตัวแทนและผู้บริหารทีมด้วย	

รางวัลแห่งความส�าเร็จของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการ
เงินปี 2559
หัวใจหลักส�าคัญของท่ีปรึกษาการเงินและตัวแทนประกันชีวิตของ
กรุงเทพประกันชีวิต	คือการน�าเสนอผลิตภัณฑ์	บริการต่างๆ	และให้
ค�าปรึกษาด้านการวางแผนการเงินท่ีเหมาะสมแก่ผู้เอาประกันภัย		
รวมถึงต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างสม�่าเสมอ		
ยึดมั่นในจรรยาบรรณ	 มีความซ่ือสัตย์	 ในการประกอบวิชาชีพ	
พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานคุณภาพตัวแทนประกันชีวิต
ให้เทียบเท่าระดับสากล	พร้อมแข่งขันกับกลุ ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน	อีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีให้แก่ประชาชน
ผู้เอาประกันภัยให้ยอมรับและเช่ือมั่น	 น�าพาธุรกิจประกันชีวิตให้
เจริญก้าวหน้า	โดยในปี	2559	ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการ
เงินของบริษัท	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดระดับ
สากลและระดับประเทศ	ดังนี้คือ

In	2016,	the	Company	drove	the	business	forward	under	
the	following	key	strategies:

1.  Build enterprise-level reliability through integrated 
marketing communications
In	2016,	the	Company	operated	under	a	marketing	policy	
that	used	a	well-rounded	variety	of	media	formats,	improving	
ways	to	get	the	people	to	understand	the	Company’s	vision	
and	mission,	stressing	education	about	integrated	financial	
planning	through	both	life	protection	and	wealth	creation,	
coupled	with	continual	public	outreach,	and	also	focusing	
on	educating	and	offering	products	as	financial	planning	
solutions.	In	2016,	the	Company	stressed	comprehensive	
health	coverage	with	“Happiness	begins	with	good	health”	
statement,	 launching	 a	 new	 concept	 of	 comprehensive	
health	insurance	coverage,	including	“BLA	Diabetes	Take	
Care,”	“BLA	Raksukapab”	and	“BLA	Super	Care,”	which	
aims	 to	 meet	 the	 needs	 of	 consumers	 facing	 today’s	
rapidly	rising	hospital	costs	for	unexpected	illness,	as	well	
as	offering	a	wide	variety	of	financial	planning	products.	
This	is	done	in	cooperation	with	business	partners,	Bangkok	
Insurance	PLC	and	BBL	Asset	Management	Co.,	Ltd.,	in	
order	to	provide	financial	plans	that	suitable	with	them	and	
their	loved	ones’	lives	value.

The	Company,	together	with	key	partners,	have	developed	
and	 confirmed	 their	 standpoint	 as	 leaders	 in	 financial	
planning,	setting	up	a	financial	planning	center	under	the	
“smart3B”	program	as	a	center	of	knowledge	in	the	field.	
Beside	this,	the	Company	also	arranges	ongoing	marketing	
activities	for	its	financial	advisors	and	customers.

2.  Product development
This	year,	the	Company	focused	on	developing	life	coverage
plans,	long-term	endowment	products,	as	well	as	health	
and	dread	disease	coverage	products	continuing	on	from	
last	year	to	meet	growing	consumer	demands	for	these	
types	of	coverage.	The	Company	also	gave	importance	to	
products	for	retirement	preparation	to	support	the	aging	
society	 in	 the	 future,	 and	 also	 reduce	 the	 weight	 of	
short-term	endowment	product	development,	following	the	
market	direction	of	lower	interest	rates.

3.  Development of new distribution channels
The	Company	has	increased	the	efficiency	and	productivity	
of	currently	available	channels	and	developed	online	as	a	
new	channel	to	increase	opportunities	to	expand	customer	
base	into	the	new	generation.

4.  Developing quality agents
The	 Company	 continued	 its	 policy	 of	 building	 and	
developing	the	quality	of	its	agents,	especially	in	increasing	
the	number	and	efficiency	of	the	teams	of	financial	advisors	
to	 provide	 consultancy	 services	 and	 offering	 the	 right	
financial	products	for	their	customers.	The	numbers	of	the	
Company’s	 financial	 advisors	 has	 grown	 from	 those	 in	
the	previous	year	to	a	total	of	1,144	persons	this	year.	
The	Company	also	built	a	new	sales	team,	with	the	name	
“Professional	 Financial	 Advisors,”	 to	 improve	 the	
competitiveness	in	the	field	under	the	“smart3B”	program.

Besides	this,	both	selection	and	learning	processes	were	
improved,	making	it	possible	for	more	agents	to	become	
licensed,	producing	more	and	better	qualified	agents.	A	
quality	development	program	for	agents	and	line	managers	
is	also	adopted	from	LIMRA	training	program.	

Insurance Agents and Financial Advisors Achievement 
Awards 2016
The	most	 important	 work	 of	 Bangkok	 Life	 Assurance’s	
financial	advisors	and	insurance	agents	is	offering	products,	
services,	and	suitable	financial	planning	consultation	for	the	
insured.	This	involves	the	need	for	these	professionals	to	
continuously	develop	their	skills,	adhere	to	ethical	conduct,	
be	honest	in	practicing	their	profession,	develop	and	raise	
their	standards	to	an	international	level,	prepared	to	compete	
with	other	member	countries	in	the	ASEAN	market.	This	
also	encourages	a	positive	image	and	vision	of	them	among	
the	 insured,	 whose	 recognition	 and	 confidence	 brought	
robust	 growth	 to	 the	 insurance	 business,	 as	 in	 2016	
recognition	was	given	to	Bangkok	Life	Assurance’s	agents	
and	 financial	 advisors	 surpassed	 both	 domestic	 and	
international	benchmark	standards	with	the	following	awards:
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•		รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ	 หรือ	 TNQA	 (Thailand
	 	National	Quality	Awards)	จ�านวน	479	คน	(หลักเกณฑ์ตาม
	 	สมาคมประกันชีวิตไทย)

ผลการด�าเนินงานด้านการตลาด
Company Marketing Performance

•		รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นนานาชาติ	หรือ	IQA	(International
	 	Quality	 Awards)	 จ�านวน	 474	 คน	 (หลักเกณฑ์ตาม	 Limra
	 	International)
•		รางวัลสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม	หรือ	MDRT	(Million	Dollar
	 	Round	Table)	จ�านวน	99	คนรวมทั้งตัวแทนที่มีศักยภาพผลิต
	 	ผลงานได้ระดับ	COT	และ	TOT	อีกจ�านวน	17	คน	รวมทั้งสิ้น
	 	116	คน	(หลักเกณฑ์ตามสโมสร	MDRT)
•		รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น	 จ�านวน	2	คน	 (หลัก
	 	เกณฑ์ตาม	คปภ.)

การพัฒนาคุณภาพตัวแทนเพื่อเป็นที่ปรึกษาการเงิน
บริษัทส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษา
การเงินผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาความพร้อม	เน้นย�้า
จรรยาบรรณในการปฏบัิตหิน้าท่ีเป็นตัวแทนประกันชวิีต	 โดยส่งเสรมิ
พัฒนาตัวแทนผู้ท่ีมีส่วนส�าคัญต่อธุรกิจให้มีความเติบโต	ก้าวหน้า
และมีความมั่นคงในอาชีพ

•		หลกัสตูรผูแ้นะน�าการลงทนุด้านหลกัทรพัย์	(Securities	Investment	
	 	Consultant)	 เพื่อข้ึนทะเบียนผู้แนะน�าการลงทุนด้านหลักทรัพย์
	 	ให้กับตัวแทนอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันบริษัทมีที่ปรึกษาการเงินมือ
	 	อาชีพท่ีผ่านการอบรมจากสถาบันช้ันน�าและได้รับใบอนุญาต
	 	จากส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	
	 	(ก.ล.ต.)	จ�านวน	1,144	คน
•		พัฒนาที่ปรึกษาการเงินสู่การเป็นนักวางแผนการเงิน	CFP® ซึ่ง
	 	เป็นผู้ประกอบวิชาชีพนักวางแผนการเงิน	ที่สามารถให้บริการ
	 	วางแผนการเงิน	ซ่ึงประกอบด้วย	แผนการลงทุน	แผนการ
	 	ประกันชีวิต	แผนภาษีและมรดก	และแผนเพื่อวัยเกษียณ	ให้
	 	ลูกค้า	ที่ครอบคลุมทั้งการให้ค�าปรึกษาและจัดท�าแผนการเงินใน
	 	ทุกๆ	ด้าน	เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายการเงินตามความ
	 	ต้องการ	และมีชีวิตภายหลังเกษียณอย่างมีความสุขตามท่ีได้
	 	วางแผนไว้	 โดยในปัจจุบันบริษัทมีนักวางแผนการเงิน	 CFP®

  จ�านวน	10	คน
•		ที่ปรึกษาการเงินระดับ	AFPTTM	ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ปรึกษา
	 	การเงิน	ทีส่ามารถให้บริการวางแผนและให้ค�าปรึกษาทางการเงิน
	 	โดยแบ่งออกเป็น	2	ด้าน	ได้แก่	ที่ปรึกษาการเงินด้านการลงทุน
	 	และที่ปรึกษาการเงินด้านการประกันชีวิต	 โดยในปัจจุบันบริษัทมี
	 	ที่ปรึกษาการเงินระดับ	AFPTTM	จ�านวน	96	คน

5. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ให้ครอบคลุม
และมีมาตรฐานมากขึ้น
บริษัทได้มีการพัฒนาโปรแกรมช่วยสนับสนุนการท�างาน	 การพัฒนา
ความรู้	และการให้บริการลูกค้าของตัวแทนและท่ีปรึกษาการเงิน	
ภายใต ้ชื่อแอพพลิเคช่ัน	“Smart	Agent”	ข้ึน	เพื่อช ่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�างาน	และอ�านวยความสะดวกให้กับทีมงาน
ฝ่ายขาย	ในการวางแผนงาน	การเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ี
เหมาะสมกับลูกค้า	และการให้บริการหลังการขายที่รวดเร็ว	

นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้บริการลูกค้า	ภายใต้ช่ือ
แอพพลิเคช่ัน	“Smart	Customer”	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้
ลูกค้าที่ต้องการเข้าตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์	การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กรมธรรม์	รวมถึงสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษจากโครงการบีแอลเอ	
แฮปปี้	ไลฟ์	คลับ	สามารถใช้บริการได้ตามต้องการด้วย

•		The	 Thailand	 National	 Quality	 Awards,	 or	 TNQA,	 for
	 	outstanding	 performance	 according	 to	 the	 Thai	 Life
	 	Assurance	 Association	 recognition	 benchmark,	 was	
	 	received	by	479	persons.

•		International	 Quality	 Awards,	 or	 IQA,	 for	 outstanding
	 	quality	 by	 Limra	 International	 recognition	 benchmark,
	 	were	awarded	to	474	persons.
•		Million	 Dollar	 Round	 Table	 (MDRT)	 awards	 were	
	 	presented	 to	 116	 persons,	 including	 17	 agents	 who	
	 	achieve	COT	and	TOT	qualifications.
•		Outstanding	Quality	 Agents	 Awards	 (OIC	 benchmark)
	 	were	awarded	to	two	insurance	agents.

Agent Development in Becoming Financial Advisors
The	Company	encourages	 its	 life	 insurance	agents	 and	
financial	 advisors	 to	 improve	 their	 skills	 and	 expertise	
through	training	courses	while	also	emphasizes	on	being	
ethical,	and	supports	them	to	move	forward	in	their	careers,	
with	such	programs	as	these:

•		Agents	 are	 offered	 ongoing	 Securities	 Investment	
	 	Consultant	 courses	 in	 order	 to	 become	 registered	
	 	Investment	Consultants.	At	present,	the	Company	has	
	 	1,144	professional	financial	advisors	who	have	undergone
	 	training	 by	 leading	 institutions	 and	 certified	 by	 the	
	 	Securities	and	Exchange	Commission	(SEC).

•		Financial	advisors	can	develop	 into	Certified	Financial
	 	Planner	 (CFP®),	 professional	 financial	 planning	 advisors
	 	with	 expertise	 in	 investment,	 life	 insurance,	 tax	 and
	 	estate,	and	retirement	plans	for	all	aspects	of	their	clients’	
	 	financial	 needs,	 to	 achieve	 financial	 goals	 and	 post-
	 	retirement	lives	as	they	desire.	Currently	the	Company
	 	has	10	financial	advisors	with	CFP® certification.
•		Becoming	 professional	 financial	 advisors	 with	 AFPTTM

	 	certification,	who	are	certified	to	give	financial	planning		
	 	services	and	advice	in	both	investment	and	insurance.
	 	The	Company	currently	has	96	financial	advisors	with
	 	AFPTTM	certification.

5.  Development of technology and existing applications 
for greater coverage and standardization
The	Company	has	developed	a	program	for	work	support,	
knowledge	 and	 service	 development	 for	 agents	 and	
financial	advisors,	under	the	name	of	“Smart	Agent.”	Its	
purpose	 is	 to	 improve	 work	 efficiency	 and	 facilitate	
operations	of	sales	teams	in	making	financial	plans	and	
giving	suitable	financial	product	advice	to	customers,	as	
well	as	providing	speedy	service	after	sales.

To	 provide	 convenience	 to	 customers,	 the	 Company	
also	 developed	 an	 application	 called	 “Smart	 Customer”	
to	 facilitate	 customers	 who	 wish	 to	 study	 policies,	
making	changes	 in	 their	policies,	and	checking	benefits	
and	privileges	in	the	BLA	Happy	Life	Club.
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• Happy Cooking กิจกรรม BLA Happy Life Club “Happy 
Cooking”	
กิจกรรมขอบคุณลกูค้า	BLA	Happy	Life	Club	“Happy	Cooking”	
เป็นกิจกรรมเวิร์คชอปเอาใจคนรักของหวาน	 กับ	 2	 เมนูสุดฮิต	
บานอฟฟี่และคัพเค้กดอกไม้	สอนโดยเชฟคนเก่งจากร้านเค้กข้ีคุย	
จ.นครสวรรค์	 และร้านคอฟฟี่โซนคลาสสิค	 จ.ระยอง	 ร่วมด้วย
นักแสดงสาวสวย	“เกรซ	กาญจน์เกล้า”	ลกูค้าและผูม้าร่วมงานจะได้
ท้ังความรู ้สูตรเด็ดเคล็ดลับเทคนิคพิเศษ	 ท่ีส�าคัญลูกค้าทุกท่าน
ต่างมีความสุขและได้ชื่นชมกับฝีมือท�าขนมของตัวเอง

•  Happy Learning ชวนน้องๆ สัมผัสชีวิตเรียบง่ายใกล้ชิด
ธรรมชาติ
กรุงเทพประกันชีวิตร่วมปลูกฝังเยาวชนรุ ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมี
คณุภาพ	สร้างคณุค่าให้ตวัเองและใช้ชีวิตแบบพอเพยีงภายใต้แนวคดิ		
BLA	Happy	Life	Club	“Happy	Learning”	จัดกิจกรรมเรียนรู้
นอกห้องเรียนให้กับน้องๆ	ในวัยเรียนรู้	เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	ที่ผ่าน
มา	ณ	Farm	de	Lek	หรือ	“ฟาร์มตาเล็ก”	อ.	องครักษ์	จ.	นครนายก	
เพื่อให้เด็กๆ	ได้รู้จักและสัมผัสกับการใช้ชีวิตแบบธรรมชาติ	ชีวิตที่
เรียบง่ายสร้างให้พวกเขามีความกระตือรือร้น	มีความอดทน	มอง
เห็นคุณค่าของสิ่งเล็กน้อยท่ีไม่มีมูลค่าเป็นตัวเงินรวมถึงคนท่ีด้อย
โอกาสกว่า	พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตัวเองและต่อ
สังคม	ผ่าน	3	กิจกรรมการเรียนรู้จากธรรมชาติ	ได้แก่	การปลูก
แปลงผักปลอดสารเคมีใช้ปุ ๋ยอินทรีย์กับน�้าหมักชีวภาพเพื่อก�าจัด
แมลง	เช่น	คะน้า	กวางตุ้ง	ผกับุง้	กะเพรา	ฯลฯ	กิจกรรมการระบายส	ี
การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ	 ท�าให้ได้รู ้จักพันธุ ์ปลาน�้าจืดมากมาย
การผสมอาหารหมู	เลี้ยงเป็ด	เลี้ยงไก่	ให้อาหารม้า	และเข้าไปเก็บไข่
ไก่น�ากลบับ้านอกีด้วย	 ถือเป็นโครงการท่ีให้เยาวชนได้เรยีนรูส้ิง่ต่างๆ	
ผ่านห้องเรียนธรรมชาติเพื่อปลูกฝังการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	สร้าง
แรงบันดาลใจ	สร้างคุณค่าให้ตัวเอง	พร้อมน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตจริงและรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

•  “Happy Cooking” BLA Happy Life Club Activities
BLA	 Happy	 Life	 Club	 produced	 customer	 appreciation	
events	with	“Happy	Cooking”	workshops	for	dessert-lovers,	
with	 two	 top	 favorite	 dishes:	 banoffee	 pie	 and	 flower	
cupcakes,	taught	by	pastry	chefs	from	the	Cake	Kee	Kui	
Bakery	 in	 Nakhon	 Sawan	 Province	 and	 Coffee	 Zone	
Classic	 in	Rayong,	 featuring	 the	beautiful	actress	Grace	
Karnlao.	 Customers	 and	 event	 participants	 learned	 the	
recipes	 and	 special	 techniques,	 and	 brought	 home	
happiness	in	making	desserts	with	their	own	skill.

•  “Happy Learning”, inviting youngsters to experience 
a simple life close to nature
Bangkok	Life	Assurance	encourages	the	younger	generation	
to	 grow	up	 into	 high-quality	 adults,	 helping	 them	build	
values	 of	 self-sufficiency	 in	 themselves	 under	 the	 BLA	
Happy	 Life	 Club’s	 “Happy	 Learning”	 concept.	 On	 29	
October,	 2016,	 the	 Company	 organized	 outside-the-
classroom	learning	activities	for	children	at	Farm	de	Lek	
in	Ongkharak	District,	Nakhon	Nayok	Province.	The	young	
folks	got	to	experience	a	simple	life,	which	enhance	their	
enthusiasm	 while	 teaching	 them	 about	 patience	 and	
appreciation	of	the	value	of	small	things	with	no	monetary	
value,	 and	 come	 to	 understand	 people	 who	 are	 less	
fortunate,	along	with	 their	own	 responsibility	and	duties	
towards	 society.	 The	 young	 people	 also	 learned	 about	
nature	with	 three	activities:	first,	using	organic	 fertilizers	
and	pesticides,	and	without	the	use	of	chemicals,	to	plant	
vegetables	such	as	Chinese	kale,	bok	choi,	morning	glory,	
basil,	and	so	on.	Then,	coloring	activities,	and	finally,	work-
ing	with	animals:	feeding	different	of	types	of	fish,	which	
taught	them	about	freshwater	fish	species;	mixing	feed	for	
pigs;	feeding	horses;	raising	ducks	and	chickens	and	col-
lecting	eggs	to	take	home	with	them.	This	program	teach-
es	young	people	a	variety	of	things	in	nature’s	classroom,	
instilling	in	them	the	“sufficiency”	way	of	life,	inspiring	them	
to	create	value	for	themselves	and	applying	to	real	life	the	
knowledge	they	gain	and	spending	their	free	time	in	the	
most	useful	way.

6. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
บริษัทยังตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�าคัญ	 จึงมอบสิทธิ
พิเศษนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์อย่างต่อเนื่องผ่าน
โครงการบีแอลเอ	แฮปปี้	ไลฟ์	คลับ	(BLA	Happy	Life	Club)	ซึ่ง
เป็นโครงการที่มอบความสุขในการด�าเนินชีวิตด้านต่างๆ	ให้กับลูกค้า	
อาทิ	กิจกรรมด้านสุขภาพ	ความรู้	ความบันเทิง	ตลอดจนสิทธิพิเศษ
ในการซ้ือสินค้าและบริการต่างๆ	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า
กรุงเทพประกันชีวิตและครอบครัว	พร้อมเสริมสร้างความเช่ือมั่น
และความไว้วางใจที่มีต่อบริษัท

6. Customer Relations Management
The	Company	recognizes	the	importance	of	its	customers’	
satisfaction,	and	so	provides	them	with	ongoing	benefits	
over	and	above	what	 is	contained	in	their	policies	with	
“BLA	 Happy	 Life	 Club,”	 which	 is	 designed	 to	 bring	
happiness	 into	 the	 lives	of	 customers	 in	many	aspects	
such	 as	 health	 activities,	 learning,	 entertainment,	 and	
privileges	to	buy	goods	and	services	at	special	rates	for	
the	benefit	of	customers	and	their	families,	while	strength-
ening	their	trust	and	confidence	in	the	Company.

•  Happy Song กิจกรรมขอบคุณลูกค้า มหกรรมคอนเสิร ์ต
หมอล�า ภาคอีสาน 2559	
กรุงเทพประกันชีวิตจดัมหกรรมฟรคีอนเสร์ิตหมอล�า	ภาคอสีาน	ประจ�าปี	
2559	เพือ่มอบความสขุให้กับลกูค้ากว่า	60,000	คน	ใน	3	จงัหวัดใหญ่
ของภาคอีสาน	ได้แก่	จ.หนองบัวล�าภู	จ.อุดรธานี	(อ.บ้านผือ)	และ
จ.ชัยภูมิ	 ด้วย	 2	 สุดยอดหมอล�า	 “คณะประถมบันเทิงศิลป์”	 และ	
“คณะระเบียบวาทศิลป์”	 ซ่ึงมีช่ือเสียงด้านการต่อกลอนอันดับหนึ่ง
และสองของประเทศ

•  “Happy Song” Customer Appreciation Event: 2016 
Northeastern Moh Lam Concert Festival
In	2016,	Bangkok	Life	Assurance	sponsored	another	show	
in	its	yearly	Northeast	Moh	Lam	Concert	Festival	series,	
bringing	happiness	to	more	than	60,000	people	in	three	
main	Northeastern	provinces:	Nong	Bua	Lamphu,	Udonthani	
(Ban	Phue	District)	and	Chaiyaphum,	with	performances	
by	 two	 major	 names	 in	 moh	 lam,	 “Khana	 Prathom	
Bantheung	Silp”	and	“Khana	Rabiap	Watha	Silp,”	who	are	
famous	as	the	best	and	second	best	composers	of	verse	
in	the	nation.
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โดยสามารถจ�าแนกเบี้ยรับรวมแยกตามช่องทางจ�าหน่ายได้ดังนี้
•		ช่องทางธนาคาร	 มีสัดส่วนเบ้ียรับร้อยละ	 61.96	 ด้วยเบ้ียรับ
	 	จ�านวนทั้งสิ้น	 26,849.13	 ล้านบาท	 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกัน
	 	ของปีก่อนร้อยละ	8.25
•		ช่องทางตัวแทน	มีสัดส่วนเบ้ียรับร้อยละ	34.77	ด้วยเบ้ียรับ
	 	จ�านวนทั้งสิ้น	15,065.40	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกัน
	 	ของปีก่อนร้อยละ	5.42
•		ช่องทางขายตรงมีสัดส่วนเบี้ยรับร้อยละ	0.34	ด้วยเบี้ยรับจ�านวน
	 	ทั้งสิ้น	145.66	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
	 	ร้อยละ	3.20
•		ช่องทางอื่น	มีสัดส่วนเบ้ียรับร้อยละ	2.94	ด้วยเบ้ียรับจ�านวน
	 	ทั้งสิ้น	1,272.73	ล้านบาท	เพิ่มข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันของ
	 	ปีก่อนร้อยละ	11.27

แผนภูมิแสดงเบี้ยรับปี 2559
Chart of Written Premiums in 2016

หน่วย	:	ล้านบาท
Units	:	Million	Baht
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Gross	Written	Premiums

Gross	written	premiums	by	distribution	 channel	was	as	
follows:
•		61.96	percent	earned	through	bancassurance,	accounting	
	 	for	26,849.13	million	baht,	down	from	the	same	period
	 	in	the	previous	year	by	8.25	percent.
•		34.77	percent	earned	through	agent	channel,	accounting	
	 	for	15,065.40	million	baht,	an	increase	from	the	same
	 	period	in	the	previous	year	of	5.42	percent.
•		0.34	percent	earned	through	direct	marketing,	accounting	
	 	for	145.66	million	baht,	an	increase	over	the	same	period	
	 	in	the	previous	year	of	3.20	percent.
•		2.94	percent	earned	through	other	channels,	accounting	
	 	for	 1,272.73	million	baht,	 an	 increase	over	 the	 same
	 	period	in	the	previous	year	of	11.27	percent.

ด้านการขยายตลาดใหม่	พิจารณาจากเบ้ียรับจากธุรกิจใหม่	(รวม
เบ้ียช�าระครั้งเดียว)	 บริษัทมีเบ้ียรับจากธุรกิจใหม่แยกตามช่องทาง
จ�าหน่าย	ดังนี้
•		ช่องทางธนาคาร	มีสัดส่วนเบ้ียรับร้อยละ	73.27	ด้วยเบ้ียรับ
	 	จ�านวนทั้งสิ้น	8,169.42	ล้านบาท	ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกัน
	 	ของปีก่อนร้อยละ	24.42
•		ช่องทางตัวแทน	มีสัดส่วนเบ้ียรับร้อยละ	22.79	ด้วยเบ้ียรับ
	 	จ�านวนทั้งสิ้น	 2,540.65	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกัน
	 	ของปีก่อนร้อยละ	2.12
•		ช่องทางขายตรง	มสีดัส่วนเบ้ียรับร้อยละ	0.47	ด้วยเบ้ียรบัจ�านวน
	 	ทั้งสิ้น	52.34	ล้านบาท	ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
	 	ร้อยละ	5.58
•		ช่องทางอื่น	มีสัดส่วนเบ้ียรับร้อยละ	3.47	ด้วยเบ้ียรับจ�านวน
	 	ทั้ง	สิ้น	387.09	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
	 	ร้อยละ	40.66

New	market	expansion	considering	from	First	Year	Premiums	
(include	single-premium);	categorized	by	distribution	channel	
as	follows:
•		73.27	 percent	 generated	 through	 bancassurance,	
	 	accounting	 for	 8,169.42	 million	 baht,	 down	 by	 24.42
	 	percent	from	the	same	period	in	the	previous	year.
•		22.79	 percent	 generated	 through	 agent	 channel,	
	 	accounting	 for	 2,540.65	 million	 baht,	 an	 increase	 of	
	 	2.12	percent	over	the	previous	year.
•		0.47	 percent	 generated	 through	 direct	 marketing,	
	 	accounting	for	52.34	million	baht,	down	by	5.58	percent	
	 	from	the	same	period	in	the	previous	year.
•		3.47	 percent	 generated	 through	 other	 channels,	
	 	accounting	for	387.09	million	baht,	an	increase	of	40.66	
	 	percent	 over	 the	 same	 period	 in	 the	 previous	 year.

แผนภูมิแสดงเบี้ยรับรวมแยกตามช่องทางจ�าหน่ายปี 2559
Chart of Gross Written  Premiums by Distribution Channels in 2016

แผนภูมิแสดงเบี้ยรับจากธุรกิจใหม่แยกตามช่องทางจ�าหน่าย ปี 2559
Chart of First Year Premiums by Distribution Channels in 2016
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22.79%

ส�าหรับภาพรวมผลงานด้านการตลาดในปีนี้บริษัทมีเบ้ียรับรวมทั้งสิ้น	
43,332.92	 ล้านบาท	 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ
3.36	เป็นเบ้ียรับจากธุรกิจใหม่	(รวมเบ้ียช�าระครั้งเดียว)	ท้ังสิ้น	
11,149.50	ล้านบาท	ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ	
18.18	และเป็นเบี้ยปีต่อไปจ�านวน	32,183.42	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ	3.11

Overall	marketing	performance	this	year	show	gross	written	
premiums	at	43,332.92	million	baht,	down	from	the	same	
period	 in	 the	previous	 year	 by	 3.36	percent.	 First	 year	
premiums	(include	single-premium)	accounting	for	11,149.50	
million	baht,	down	18.18	percent	from	the	same	period	in	
the	previous	year,	and	renewal	year	premiums	at	32,183.42	
million	 baht,	 an	 increase	 from	 the	 same	 period	 in	 the	
previous	year	of	3.11	percent.
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โครงการ “Share for Change” ปันโอกาส เพื่อชีวิตท่ีมี
ความสุข
 โครงการ “Share for Change” เริ่มต้นจากแนวคิดที่เชื่อว่าความ

เปลีย่นแปลงในสังคมเกิดข้ึนได้จากจดุเร่ิมต้นเลก็ๆ ของทกุคน กรุงเทพ

ประกันชีวิตจงึริเร่ิมจดัท�าโครงการโดยมแีนวคดิมุง่เน้นการสร้างโอกาส 

และความเปลีย่นแปลงให้กับสงัคม ไม่ว่าจะเป็นการมอบโอกาสทางการ

ศึกษา การเรียนรู้ การใช้ชีวิตในสังคม การสร้างอาชีพ และการสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดี 

 ปลายปี 2558 – ปี 2559 เป็นปีทีบ่ริษัทริเร่ิมโครงการร่วมกับมลูนธิิ

ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อส่งความ

สุขให้ผู้พิการทางสายตา โดยวัตถุประสงค์ของโครงการต้องการสร้าง

โอกาสในด้านการเรียนการสอนและสร้างพัฒนาการแก่ผู้พิการทาง

สายตา สิง่แรกทีช่่วยสร้างพัฒนาการให้ผูพิ้การทางสายตาได้ก็คอื การ

สร้างส่ือเพ่ือพัฒนาการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ รวมทั้งเรียนรู้

ลักษณะของสิ่งต่างๆ ผ่านการสัมผัสพื้นผิวที่มีรอยปรุ ที่ช่วยให้ผู้พิการ

ทางสายตาสามารถเข้าใจและส่ือสารเร่ืองราวต่างๆ ได้เร็วยิง่ข้ึน อย่าง

ที่สองคือการสร้างสถานที่ออกก�าลังกายเพ่ือให้ผู้พิการทางสายตาได้

พัฒนากล้ามเนื้อและความแข็งแรง

 แนวคิดดังกล่าวถูกพัฒนามาเป็นโครงการ “Share for Change” 

ปันโอกาส เพื่อชีวิตที่มีความสุข ส่งความสุขสู่น้องๆ ผ่านของขวัญ

ปีใหม่ที่มอบให้กับลูกค้า โดยในสินค้าทุกประเภท ประชาชนทั่วไป

 กว่า 65 ปีทีก่รุงเทพประกันชีวิตอยูเ่คยีงข้างคนไทย เรามุง่มัน่สร้าง

ความมั่นคง ด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติงานตามหลักก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส มีจริยธรรม ความ

ซ่ือสัตย์สุจริต และตรวจสอบได้ เพ่ือผูเ้อาประกันภยั ผูค้้า และผูม้ส่ีวน

เก่ียวข้อง รวมทั้งสร้างความสุขคืนสู่สังคมด้วยการลงมือปฏิบัติตาม

นโยบายสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือการพัฒนาสงัคม 

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 บริษัทยงัมุง่สร้างความสุขคนืสูสั่งคม เน้นแนวคดิการให้และลงมอื

ท�า เพื่อสร้างความสุขที่มากกว่าแก่ประชาชน ตามแนวคิด “กรุงเทพ

ประกันชีวิต ชีวิตออกแบบได้” และ “กรุงเทพประกันชีวิต ชีวิตทีม่คีวาม

สุขมากกว่า” โดยร่วมมือกับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านกิจกรรมสร้างความสุขตลอดปี 2559
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การสร้างความสุข คือ
การให้และการลงมือทำา

The Joy is in Giving
and Doing

สุข... ในการสร้างความมั่นคง
ให้กับประชาชน ด้วยแนวคิด
การวางแผนการเงินรอบด้าน 

Happiness ... in creating 
public stability through 

integrated financial 
planning concepts

สุข...ที่ได้ต่อยอดการศึกษา
และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

ของเยาวชนไทย

Happiness ... 
in providing educational 
necessities and improve 

quality of life for the 
youth

 แนวคิดการวางแผนการเงินรอบด้านเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของ

บริษัทที่ตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาการเงิน และพนักงานบริษัท ยึด

เป็นหลักปฏิบัติ การวางแผนการเงินให้กับประชาชนไม่ใช่เพียงการ

สร้างความมั่งคั่งหรือฐานะให้กับประชาชน แต่ต้องสร้างหลักประกัน

ควบคู่กันไป การวางแผนการเงินนั้นต้องท�าให้เหมาะสมกับฐานะและ

เหมาะกับคุณค่าชีวิตของแต่ละคน ที่ปรึกษาการเงินและตัวแทน

ประกันจากกรุงเทพประกันชีวิตจึงมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้ ให้ค�าปรึกษา

การวางแผนการเงินรอบด้านแก่ประชาชนทั่วไป ผ่านทั้งกิจกรรม

วางแผนการเงิน ทั้งการเสวนาและงานมหกรรมการเงิน หรือให้ความ

รู้ประชาชนในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ มหกรรมการเงิน มันนี่ 

เอ็กซ์โป งานวันประกันชีวิต งานไทยแลนด์ สมาร์ท มันนี่ เป็นต้น

 ในปี 2559 บริษัทยังมีการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผน

การเงินแก่พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน ทั้ง

การจัดอบรมทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร รวมทั้งสิ้น 307 หลักสูตร 

รวมทั้งได้รับความร่วมมือในการเป็นวิทยากรและการให้ความรู้ด้าน

การเงินจากพันธมิตรช้ันน�าทางการเงิน อย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด 

(มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ นับเป็นการพัฒนาความเช่ียวชาญใน

การเป็นนักวางแผนการเงินคุณภาพเพื่อประชาชนตามพันธกิจของ

บริษัทเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง

	 For	more	than	65	years,	Bangkok	Life	Assurance	has	
committed	to	building	stability,	conducting	business	with	
integrity,	 practicing	 the	 principles	 of	 good	 governance,	
transparency,	 ethical	 integrity,	 and	 accountability	 for	 all	
stakeholders.	The	Company	also	aims	to	return	happiness	
to	society	through	tangible	social	and	environmental	policies	
by	stressing	concepts	of	giving	and	doing	that	drive	towards	
sustainable	development.	
	 To	 fulfill	 the	 social	 and	 environmental	 policies,	 the	
Company	 focuses	 on	 creating	 more	 happiness	 for	 the	
people	under	the	concepts	of	“Live	as	you	design”	and	
“Happier	Life,”	in	collaboration	with	trading	partners	and	
business	 allies,	 employees,	 government	 agencies,	 and	
private	sector	entities	throughout	2016.

	 The	 concept	 of	 integrated	 financial	 planning	 is	 a
fundamental	Company	vision	that	is	central	to	Company	
insurance	 agents,	 financial	 advisors,	 and	 employees.	
Financial	planning	is	not	done	simply	in	order	to	create	
wealth	for	people,	but	to	build	security	with	life	protection	
as	well.	Financial	plans	must	be	fundamentally	meet	the	
needs	and	life	values	for	each	individual.	Financial	advisors	
and	 insurance	agents	 from	Bangkok	Life	Assurance	are	
committed	to	providing	knowledge	and	giving	integrated	
financial	 planning	 advice	 to	 the	 general	 public	 through	
financial	planning	activities	such	as	seminars	and	financial	
exposition	events	nationwide	such	as	Money	Expo,	National	
Life	Insurance	Day,	Thailand	Smart	Money,	and	so	on.

	 In	2016,	the	Company	also	offered	financial	planning	
training	courses	to	its	employees,	insurance	agents,	and	
financial	advisors	both	 internal	and	outside	training	with	
participation	 by	 lecturers	 and	 experts	 offering	 financial	
knowledge	from	leading	financial	associates	such	as	BBL	
Asset	Management	Co.,	Ltd.,	Bangkok	Insurance	PLC,	and	
Bangkok	Bank,	so	that	they	can	use	their	financial	planning	
expertise	 to	 support	 the	 public	 needs	 comprehensively.

“Share for Change” Campaign: Opportunity for 
a Happy Life. 
	 Because	 a	 small	 act	 of	 kindness	 can	 make	 a	 big	
difference,	Bangkok	Life	Assurance	started	a	“Share	 for	
Change”	campaign	that	emphasizes	on	activities	that	cre-
ate	 opportunity,	 making	 a	 difference	 to	 society,	 whether	
the	opportunity	in	education,	learning	and	living	as	well	as	
career	opportunity	for	a	better	life.	During	the	year	2015	
to	 2016,	 the	 Company	 has	 joined	 forces	 with	 the	
Foundation	for	the	Blind	in	Thailand	under	the	Patronage	
of	 H.M.	 the	 Queen	 to	 bring	 happiness	 to	 the	 visually	
impaired	 people	 so	 that	 they	 can	 have	 equal	 learning	
opportunity.	With	this	aim,	the	Company	set	out	a	campaign	
to	raise	funds	to	help	enhance	the	learning	environment	
and	experience	for	visually	impaired	children.	Started	with	
its	 corporate	 New	 Year’s	 presents	 such	 as	 calendar,	
notebook,	and	diary	that	adopted	this	concept	and	included	
braille	and	embossed	dots	in	different	shapes	with	tear-off	
parts	that	can	be	used	as	greeting	cards.	The	Company	
encouraged	everyone	whom	received	these	cards,	to	pass	
on	the	joy	by	sending	them	back	to	the	children	so	they	
can	use	as	a	learning	material	to	touch	the	surface	and	
paint	on	them,	helping	them	to	improve	both	cognitive	and	
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โครงการ “สานฝันจากพี่สู่น้อง” ปีท่ี 10
 ปี 2559 บริษัทยังคงสานต่อโครงการ “สานฝันจากพ่ีสู่น้อง”

ปีที่ 10 คณะผู้บริหาร ท่ีปรึกษาการเงิน ตัวแทนประกันชีวิต และ

พนักงานบริษัท ได้ไปมอบความสุขในโครงการ “Share for Change” 

ปันโอกาส เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่า ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด

กรุงเทพ และเดินทางต่อเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาด้วยการมอบ

ทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารว่าง ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา สังกัด

มูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จ.เพชรบุรี  

สุข... ที่ได้เห็นคนไทยมี
สุขภาพดี

Happiness. . . 
in seeing Thai People 

being healthy

โครงการบีแอลเอ เบาหวาน เทคแคร์
 ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานสูงถึง 4 ล้านคน และในทุก 

100 คนจะมีผู้ป่วย 8 คน ซ่ึงนอกจากจ�านวนจะสูงข้ึนแล้วยังพบว่า

มากกว่าคร่ึงหนึ่งไม่ทราบว่าตัวเองเป็นเบาหวาน ในปี 2557 มีผู้เสีย

ชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ย 32 คนต่อวัน คาดว่าอีก 20 ปีข้างหน้า

ประเทศไทยจะมผีูป่้วยเบาหวานเพ่ิมข้ึนอกี 1.1 ล้านคน จากสถิตทิีเ่กิด

ข้ึนและความมุง่มัน่ของกรุงเทพประกันชีวิตทีต้่องการให้คนไทยชีวิตได้

อย่างมีความสุข บริษัทจึงคิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ “บีแอล

เอ เบาหวาน เทคแคร์” ที่ครอบคลุมทุกความต้องการด้านประกัน

สุขภาพ รับประกันผู้ป่วย ผู้ที่ป่วยและเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน 

(ตามเงื่อนไขที่บริษัทก�าหนด) และเพ่ือช่วยดูแลเร่ืองค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นของผู้ป่วย

สามารถส่งความสุขผ่านการ์ดอวยพรที่มีรอยปรุ ซ่ึงออกแบบเป็นรูป

ทรงต่างๆ กลับมาให้กับทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชินูปถัมภ์ เพ่ือเป็นส่ือการฝึกอักษรเบรลล์และช่วยในการ

เรียนรู้ ทั้งนี้บริษัทยังต่อยอดโครงการโดยการระดมทุนผ่านช่องทาง

ต่างๆ เช่น บูทประชาสัมพันธ์ รับบริจาคผ่านเว็บไซต์ เพื่อสร้างและ

ซ่อมแซมสวนสุขภาพแห่งใหม่ให้น้องๆ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด

กรุงเทพ ซ่ึงท�าการส่งมอบสวนสุขภาพ เพ่ือชีวิตที่มีความสุขกันไปใน

เดือนมีนาคม 2559

emotional	communications.	The	Company	also	raised	funds	
through	donation	booths	and	online	channel	 to	provide	
“Health	 Park”,	 a	 renovation	 of	 the	 playground	 for	 the	
Bangkok	School	for	the	Blind,	to	promote	good	health	and	
learning	experience	 for	children	which	 in	 turn	 results	 in	
happiness.	 The	 Health	 Park	 was	 handed	 over	 to	 the	
Foundation	for	the	Blind	in	Thailand	under	the	Patronage	
of	H.M.	the	Queen	under	the	“Share	for	Change”	Campaign	
in	March	2016.

A Brighter Future for Children (Sunfun Chak Phi 
Su Nong Project) Year 10
 2016 marks the tenth year the Company has started 

good cause project, “Sunfun Chak Phi Su Nong (Help the 

children achieve their dreams),” for children in needs. This 

year the Company executives, financial advisors, insurance 

agents, and employees join activities in “Share for Change” 

campaign, bringing happiness to the children at Bangkok 

School for the Blind and continuing to give educational 

opportunities through scholarships, and providing snacks 

for children at Thammawitthaya School, affiliated with the 

Thai Foundation for the Blind under Royal Patronage of the 

Queen in Phetchaburi.

BLA Diabetes Take Care Project
 Nowadays up to four million people in Thailand, or 8 out 

of every 100, have diabetes. Besides the fact that the num-

bers have risen, it has been found that half the people who 

have diabetes are unaware of it. In 2014, 32 people died 

from diabetes each day, and it’s estimated that in 20 years 

the number of diabetics in Thailand will have increased by 

1.1 million people. These statistics and the commitment of 

the Company to enhance the well-being, happiness, and the 

quality of life of the Thai people have led to development 

and design of a new product, called “BLA Diabetes Take 

Care,” to cover every health insurance need, ensuring that 

patients at risk of diabetes (in accordance with Company’s 

underwriting guideline) are covered and receive assistance 

with medical expenses incurred.
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 นอกจากการคิดค้นผลิตภัณฑ์ ใหม่ กรุงเทพประกันชีวิตยังจัด

กิจกรรม “สุขภาพดี ห่างไกลเบาหวาน” ร่วมกับโรงพยาบาลศิครินทร์ 

และโรงพยาบาลช้ันน�า เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวาน กับ

ประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยเบาหวาน นอกจากนี้ยังมีการเจาะน�้าตาล

ปลายนิ้ว เพื่อตรวจน�้าตาลในเบื้องต้น เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ความ

รู้เก่ียวกับการป้องกันและการควบคุมโรคเบาหวาน รวมทั้งแนะน�า

แนวทางการออกก�าลังกายเพื่อพิชิตเบาหวานโดยเฉพาะอีกด้วย

โครงการเดิน-ว่ิง เพื่อสุขภาพ กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ
มาราธอน
   เป็นปีที่ 3 ที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร และกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข จดังาน “เดนิ-

วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน” ขึ้น มี

นักวิ่งและประชาชนที่รักสุขภาพมาร่วมงานกว่า 5,000 คน ในปีนี้ทาง

บริษัทยังได้รับเกียรติจากสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) ซ่ึงเป็น

องค์กรรณรงค์จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างส�านึกรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดล้อมในการด�าเนนิชีวิตให้แก่เยาวชน ประชาชนทัว่ไป  

และองค์กรต่างๆ ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก ท�าให้การจัดงานวิ่งฯ ในปีนี้ 

มีรูปแบบเป็น “Green Running” นักวิ่งหัวใจสีเขียว ปลูกฝังให้นักวิ่ง

ได้ร่วมสร้างจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยภายใน

งานรณรงค์ให้ใช้ผลติภณัฑ์ทีย่่อยสลายได้ เพ่ือลดปริมาณขยะ ลดโลก

ร้อนโดยงดใช้วัสดทุีท่�าจากโฟม รวมทัง้มกีารแจกต้นไม้ให้แก่นกัว่ิงทีว่ิ่ง

เข้าเส้นชัยเพื่อน�าไปปลูกลดโลกร้อนอีกด้วย  

   อย่างไรก็ตาม ด้วยเจตนารมย์ของโครงการที่ต้องการให้คนไทยมี

สุขภาพทีด่จีากการออกก�าลงักาย รายได้ทัง้หมดโดยไม่หกัค่าใช้จ่ายได้

น�าไปต่อยอดโครงการ “สวนสุขภาพ เพ่ือชีวิตทีม่คีวามสุข” จดัท�าเคร่ือง

ออกก�าลังกายให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีเคร่ืองออกก�าลังกายตาม

สวนสาธารณะที่ต่างๆ และเข้าใจวิธีการออกก�าลังกายอย่างถูกต้อง

โครงการสวนสุขภาพ เพื่อชีวิตท่ีมีความสุข
 กรุงเทพประกันชีวิตจับมือกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เดิน

หน้าสานต่อโครงการเพื่อสุขภาพที่ดี “สวนสุขภาพ เพื่อชีวิตที่มีความ

สุข” เป็นปีที ่2 จดัท�า “สวนสุขภาพ เพ่ือชีวิตทีม่คีวามสุข” ตกแต่งสวน 

จดัท�าเคร่ืองออกก�าลงักาย และวิธกีารออกก�าลงักายอย่างถูกต้อง เพ่ือ

ให้ประชาชนท่ัวไปได้ ใช้ออกก�าลังกาย สร้างความสุขส่งเสริมให้

ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ในปีนี้ได้ท�าการส่งมอบสวน

สุขภาพ 3 แห่ง ได้แก่

• การปรับภูมิทัศน์สวนสุขภาพ เพื่อชีวิตที่มีความสุข ณ กรมอนามัย          

กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

• จัดท�าสวนสุขภาพและส่งมอบเครื่องออกก�าลังกาย ณ สวนน�้าบุ่งตา     

 หลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 จ. นครราชสีมา

• จัดท�าสวนสุขภาพและส่งมอบเครื่องออกก�าลังกาย ณ สวนภูมิรักษ์

 จ. นครราชสีมา

 Besides development of new products, in conjunction 

with Sikarin and other leading hospitals, Bangkok Life 

Assurance has organized an activity called “Living a Healthy 

Life with Diabetes Workshop,” to educate about diabetes 

both to people who have the condition and to the general 

public. There is also a blood sugar test to check for 

diabetic tendency. The purpose of the program is to raise 

awareness of protection and control of diabetes with good 

diet and appropriate exercise.

Bangkok Life Assurance Half Marathon 2016
 This was the third year in which Bangkok Life Assurance, 

together with the City of Bangkok, and the Department of 

Health, Ministry of Public Health has held the charity “Bangkok 

Life Assurance Half Marathon,” and more than 5,000 runners 

and health-lovers participated. Also this year, the Company 

was honored by participation of Thai Environment and 

Community Development Association (Magic Eyes), which 

organizes creative activities to foster a sense of responsibility 

to society and the environment in the lives of young people 

and the general public, with the theme “Green Running” 

to raise awareness of responsibility to society and the 

environment. All utensils used in as the event are made of 

biodegradable products to reduce waste and mitigate global 

warming by refraining from using materials made of 

polyethylene. Runners who cross the finish line are given small 

plants which they can grow to help reduce global warming. 

In any case, the intent of the project is to enhance good health 

for Thai people. All proceeds from the project, with no 

deduction for expenses, went to the program “Health Parks 

for Happy Life,” which provides exercise equipment in various 

public parks all over Thailand while promoting understanding 

of how to exercise properly.

BLA Health Park for Happy Life Project
 In its second year, the “BLA Health Park for Happier Life” 

project for good health, sponsored by Bangkok Life Assur-

ance, and the Department of Health, Ministry of Public Health 

renovate parks and put in exercise equipment for the pub-

lic to use, along with instructions on how to use it proper-

ly. This was done for the purpose of promoting public health 

and good quality of life. In this year, Health Parks were 

established in three places, namely

• Health Park for Happy Life at the Department of Health, 

Ministry of Public Health.

• Health Park for Happy Life at the Bung Ta Lua Water

 Park, Nakhon Ratchasima Province.

• Health Park for Happy Life at Pumrak Park, Nakhon

 Ratchasima Province.
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โครงการสนับสนุนความพร้อมนักกีฬา
  จดัมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตเพ่ือสร้างขวัญและก�าลงัใจกับนกักีฬา

ประเภทตา่งๆ เป็นการสร้างความมัน่ใจให้ฝกึซ้อมไดอ้ย่างเต็มทีโ่ดยไม่

ต้องกังวลต่ออุบัติเหตุตลอดทั้งปี โดยปี 2559 ได้มอบกรมธรรม์แก่

• ทพันกักรีฑาทมีชาตไิทยสู้ศึกโอลมิปิก เกมส์ รับมอบกรมธรรม์ประกัน

 ชีวิตและประกันอุบัติเหตุ ทุนประกันรวม 149 ล้านบาท 

• สโมสรฟุตบอลอุดรธานี เอฟซี รับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและ

 ประกันอุบัติเหตุ ทุนประกันรวม 15.6 ล้านบาท 

• ทีมเรือยาว “เขลางค์นคร กรุงเทพประกันชีวิต” รับมอบกรมธรรม์

 ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ ทุนประกัน 360,000 บาท

โครงการ “สร้างความสุข โลกสดใส ส�าหรับผู้สูงวัย จาก
ใจกรุงเทพประกันชีวิต”
 กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมแบ่งปันความสุข สร้างโลกสดใส ให้แก่ผู้

สูงวัยทั่วประเทศ โดยในปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

กว่า 4 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2556 – 2559 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 

จ�ากัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความสุขสู่สังคมผู้สูง

วัย ทีม่ปัีญหาด้านสายตาและการมองเหน็ ผ่านกิจกรรม “สร้างความสขุ 

โลกสดใส ส�าหรับผู้สูงวัย จากใจกรุงเทพประกันชีวิต” ให้บริการตรวจ

สายตา มอบแว่นตาและให้ค�าแนะน�าการดูแลสุขภาพ เพื่อช่วยลด

ปัญหาการมองเห็นในการใช้ชีวิตประจ�าวันส�าหรับผู้สูงวัย กิจกรรมนี้

ได้จัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมแล้วกว่า 40 แห่ง มอบแว่นตา

แก่ผู้สูงวัยจ�านวนกว่า 15,000 ราย

 ในปี 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรมแบ่งปันแว่นตาเพ่ือโลกสดใส

ต่อเนือ่งใน 6 อ�าเภอ และกรุงเทพประกันชีวิตยงัคงเดนิหน้าจดักิจกรรม

เพ่ือสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุต่อไป โดยเช่ือว่าการมองเห็นโลกได้

ชัดเจนขึ้นอาจเป็นเพียงความสุขเล็กๆ ของใครบางคนแต่ส�าหรับผู้สูง

วัยการมองเห็นโลกสดใสนั้นถือเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่

การด�าเนินงานตามนโยบายสังคม และสิ่งแวดล้อม

Corporate Social Responsibility

สุข... ที่ได้เห็นผู้สูงวัย
มีความสุข

Happiness. . . 
in Bringing Joy to the 

Elderly

Encouraging and Supporting Athletes’ Readi-
ness Project
  The Company has continued to support Thai athletes with 

life insurance policy to boost confidence and morale that they 

can fully concentrate on training and practice without 

worrying about having an accident. Throughout 2016, the 

Company has provided insurance policies for:

• Thai national athletics teams competing in the Olympic

 Games received life and accident policy with sum assured 

 of 149 million baht.

• The Udon Thani FC (Football Club) received life and accident 

 policy with sum assured of 15.6 million baht.

• The “Kelang Nakorn Bangkok Life Assurance” longboat

 racing team received life and accident policy with sum

 assured of 360,000 baht.

“Bangkok Life Assurance Brighten up the 
Elders’ Vision” Project
  At present, Thai society is rapidly aging. In the last 4 years 

(2013-2016), Bangkok Life Assurance has brought happiness 

and created a bright world for elderly people with impaired 

vision through the program “Bangkok Life Assurance Brighten 

up the Elders’ Vision,” checking their vision, supplying them 

with prescription glasses, and giving advice on healthcare in 

order to help reduce vision problems in the daily lives of the 

elderly. This program has now spread to more than 40 areas 

nationwide and has provided glasses to more than 15,000 

people.

  In 2016, Bangkok Life Assurance continues on bringing 

happiness to the elderly, extended this program to an 

additional 6 districts, in the belief that being able to see the 

world clearly will enhance happiness and bring enjoyment to 

the elders’ lives greatly.
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Happiness ... 
in Preservation of 

Culture and Heritage, 
Keeping Thailand 

Rooted in Tradition

 วัฒนธรรมและประเพณีไทยจะคงอยู่ได้ถ้ามีผู้สืบสาน ในปี 2559 

ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนของกรุงเทพประกันชีวิตร่วมสืบสาน

วัฒนธรรม ประเพณไีทยให้คงอยู ่พร้อมทัง้ส่งมอบความสุขสู่ประชาชน

ผู้มาร่วมงานในงานประเพณีต่างๆ ทั้งงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

จ. อบุลราชธาน ีงานแข่งเรือยาว วัดท่าหลวง จ.พิจติร และงานประเพณี

ถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ภายในงานนอกจากจะช่วยเป็นส่ือกลางในการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมงานแล้ว 

เหล่าตวัแทนประกันชีวิตของบริษัทยงัร่วมอ�านวยความสะดวก มอบร่ม 

แจกน�้า และพัด แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มา

ร่วมงาน

สุข... ที่ได้ตอบแทนธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

Happiness... in giving 
back to nature and the 

environment

 In 2016, executives, employees, and agents of Bangkok 

Life Assurance carry on Thai cultural inheritance and deliver 

happiness to the people through various cultural events: the 

Candle Festival in Ubon Ratchathani, the Longboat Races at 

Wat Tha Luang in Phichit, and the Phuket Vegetarian Festival. 

Besides promoting festivals activities to the public, Bangkok 

Life Assurance agents also join hands to facilitate the events 

such as giving out fans and distributing cold drinking water 

to both Thais and foreigners at the events.

สุข... ที่ได้สืบสานและรักษา
วัฒนธรรม ประเพณีไทยให้

คงอยู่สืบไป

โครงการบีแอลเอ แฮปปี้ ไลฟ์ โกกรีน ร่วมสนับสนุน
โครงการจากสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)
เพ่ือสร้างจิตส�านักรักส่ิงแวดล้อมต่อประชาชน และพนักงานใน

องค์กร

•  กรุงเทพประกันชีวิตร่วมปลูกฝังและสร้างวินัยดูแลสิ่งแวดล้อมให้

แก่บุตรหลาน น�าเยาวชนที่สนใจการอนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

และพนักงานองค์กรพร้อมบุตรหลาน ร่วมชมการแสดงละครเวที 

“มะมา... เป็นทูตน้อยตาวิเศษ รวมพลังพิชิตโฟม” ของสมาคม

สร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ มีวินัยในการทิ้งขยะ 

รู้จักประหยัดและเข้าใจน�าส่ิงของกลับมารีไซเคิล เป็นการสร้าง

จิตส�านึกให้แก่เยาวชนไทย

The BLA Happy Life Go Green Project, in con-
junction with the Thai Environment and Com-
munity Development Association (Magic Eyes)
works to build environmental awareness among the public 

and the Company’s own employees.

• Bangkok Life Assurance strives to instill awareness in 

children and youth to care for the environment, bringing the 

employees and their children to see “Let’s join the Magic 

Eyes’ Little Ambassador – Say No to Polystyrene,” the stage 

play by the Thai Environment and Community Development 

Association (Magic Eyes) aims to build awareness and 

educate Thai youth of how to deal with trash, know how to 

save, and to understand about reusing and recycling things.
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•  ร่วมเป็นจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม “ท�าดีเพ่ือพ่อ จิตอาสา รณรงค์

คัดแยกขยะ” โครงการจากสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) รวม

พลพนักงานจิตอาสา เข้าร่วมบ�าเพ็ญประโยชน์ ในโดยมีสมาคม

สร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) เป็นผู้ ให้ความรู้เก่ียวกับขยะประเภทต่างๆ 

และการคัดแยกขยะแก่เหล่าอาสาสมัคร เพ่ือให้อาสาสมัครสามารถ

ให้บริการถังขยะเคลื่อนที่แก่ประชาชน สร้างจิตส�านึกรักส่ิงแวดล้อม 

ร่วมแรงร่วมใจกันคนละไม้คนละมือ เหล่าอาสาสมัครจากกรุงเทพ

ประกันชีวิตร่วมเก็บและคัดแยกขยะ อาทิ เศษอาหาร ขยะรีไซเคิล 

และขยะทั่วไป อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ณ ท้องสนาม-

หลวง เป็นการ “ท�าดีเพ่ือพ่อ” สร้างความสุขผ่านกิจกรรมดีๆ เพ่ือ

สังคมของเราด้วยความสุขใจ

• Volunteers from Bangkok Life Assurance joined in the 

program “Volunteer for Dad,” a good cause campaign from 

the Thai Environment and Community Development 

Association (Magic Eyes) in honor of King Rama 9. The 

program consists of both clean-up activity to get rid of garbage 

in Sanam Luang and around the Grand Palace as well as 

teaching the volunteers about the different types of trash and 

how to separate them into food waste, recyclables, and 

miscellaneous trash.

โครงการบีแอลเอ แฮปปี้ ไลฟ์ โกกรีน ภายในองค์กร
การประหยัดพลงังานและค่าใช้จ่าย	ค่าสาธารณูปโภคลดลงร้อยละ	

11.60	(จ�านวนเงิน	2.5	ล้านบาท)

•  รณรงค์สร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบ โดยท�าบันทึกแจ้งเวียน/

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในองค์กร เพื่อขอความร่วมมือในการปิด

ไฟในช่วงเวลากลางวัน การออกไปประชุม หรือหลงัเลกิงานรวมทัง้การ

ตดิสติก้เกอร์เลขหมายก�ากับบนโต๊ะท�างาน เพ่ือควบคมุการใช้พลงังาน

เฉพาะพื้นที่

•  ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แบบประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้

หลอดไฟ T5 ภายในอาคารส�านักงาน ซึ่งสามารถลดค่ากระแสไฟฟ้า

แสงสว่างได้ประมาณ 4 เท่าต่อหลอด

•  การตดิตัง้ระบบอตัโนมตัเิพ่ือควบคมุการเปิด-ปิด เช่น ไฟแสงสว่าง

ป้ายส�านักงานสาขา และหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กร

•  รณรงค์การประหยดัน�า้ โดยใช้หลกัการเช็ดก่อนใช้ รองก่อนใช้ หรือ

การใช้น�้าซ�้า การเปิด-ปิดก๊อกน�้าให้สนิทหลังการใช้งานแล้วทุกคร้ัง 

และ/หรือพบอุปกรณ์การใช้น�้าช�ารุด แจ้งผู้รับผิดชอบทราบทันที เพื่อ

ก�าจัดจุดรั่วไหลในองค์กร

การใช้ทรัพยากรกระดาษ  

•  การจัดเก็บเอกสารปริมาณการเบิกกระดาษลดลงร้อยละ 12.5 

(2,137 รีม) มูลค่า 2 แสนบาท

-  รณรงค์การลดและการใช้กระดาษอย่างเหมาะสมเท่าที่จ�าเป็น

-  จ�าแนกระบบการจดัเก็บ และก�ากับช่วงเวลาจดัเก็บเอกสารในแต่ละ

  ประเภทให้เหมาะสม

-  ปรับเปลี่ยนการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการจัดเก็บ

  มากข้ึน  เพ่ือประหยดัพ้ืนที่ในการจดัเก็บและลดความเส่ียงจากการ

  เกิดอัคคีภัยในส�านักงาน

•  การท�าลายเอกสาร  เพื่อน�าไปผลิตเยื่อกระดาษใหม่ จ�านวน 9,980 

กิโลกรัม ช่วยรักษาชีวิตต้นไม้ได้จ�านวน 169.659 ต้น ลดปริมาณขยะ

ได้ 9,980 กิโลกรัม   ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้  2,544.62  

กิโลกรัม/ปี 

-  ก�าหนดวิธีการท�าลายให้เหมาะสม โดยการ Reuse น�ากลับมาใช้

  ใหม่ Recycle เพ่ือย่อยสลายมาผลิตกระดาษใหม่โดยวิธีการน�า

  ไปต้ม ลดการตัดต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

•  ความสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีในองค์กร

-  กิจกรรมท�าความสะอาด “Big Cleaning Day” ทุกวันศุกร์สุดท้าย

  ของเดือนที่สิ้นไตรมาส โดยคณะกรรมการ คปอ. ในองค์กร

-  การแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมในส�านักงานใหญ่และส�านักงานสาขา

-  “โครงการส�านักงานปลอดบุหร่ี” โดยการรณรงค์การงดสูบบุหร่ี

  ในส�านักงาน

กรุงเทพประกันชีวิตยงัร่วมส่งเสริมการสร้างความสุข ความสมดลุของ

ชีวิตภายในองค์กร ทั้งพนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการ

เงิน ผ ่านกิจกรรมการสร ้างความสุขตามหลักการ Happy 

Workplace ได้แก่ Happy Body (สุขภาพดี)  Happy Heart (น�้าใจ

งาม) Happy Relax (ผ่อนคลาย) Happy Brain (เพิ่มพูนความรู้) 

Happy Soul (การมีคุณธรรม) Happy Money (รู ้จักใช้จ่าย) 

Happy Family (ครอบครัวมีสุข) Happy Social (สังคมดี) ซึ่งการ

ด�าเนินการตามหลักการของ Happy 8 นั้น บริษัทได้ด�าเนินการอย่าง

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

Happy Body การมีสุขภาพดี
ตรวจสุขภาพประจ�าปี

บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีแก่พนักงานทุกคน โดยใน

ปี 2559 บริษัทได้ ใช้บริการจากโรงพยาบาลพระรามเก้า ซ่ึงเป็น

โรงพยาบาลช้ันน�าให้น�าคณะผู ้เช่ียวชาญมาท�าการตรวจสุขภาพ

ประจ�าปี ณ ส�านักงานใหญ่ 

The “BLA Happy Life Go Green” Project within 
the organization
Saving energy and expense: utility bills lowered by 11.60 

percent	(or	2.5	million	baht)

•  Campaign to raise awareness of personal responsibility by 

spreading the word around within the organization to get 

cooperation in turning off electric lights during lunch breaks, 

when leaving meetings, and after work, and putting numbered 

control stickers on work desks to control energy use in spe-

cific areas.

•  Adapting devices to save energy by using T5 light bulbs 

in office buildings. This reduces electric lighting expense by 

about 4 times per bulb.

•  Setting up an organization-wide automatic system for on 

and off control of branch office electric signs and computer 

screens.

•  A water-saving campaign using principles of drying before 

use, collecting water before use, or reuse of water, firmly 

closing faucets after every use, and/or when encountering 

damaged equipment, immediately notifying the people in the 

organization responsible for fixing it.

Use of Paper Resources

•  Document storage: reduced volume of paper required by 

12.5 percent  (2,137 reams), for a value savings of 200,000 

baht, with:

-  A campaign to reduce the use of paper, limiting it to only 

  when necessary and appropriate

-  Use of a storage classification system, and managing 

  times for suitable storage of each document type.

-  Switching to electronic document storage, helping 

  increase volume stored while saving space and reducing

  the risk of office fire

•  Destruction of documents: Destroyed documents, converting 

9,980 kilograms of paper to paper pulp, saving 169.659 tons 

of trees and reducing trash by 9,980 kilograms in the process, 

also reducing carbon dioxide in the atmosphere by 2,544.62 

kilograms each year

-  Establishment of a suitable method for destroying 

  documents, by reuse/recycling, breaking documents down 

  into new paper through boiling and dissolving, reducing

  the cutting of trees for environmental conservation

•  Cleanliness for Happy Health in the organization:

-  “Big Cleaning Day” activity the last Friday of the month

  ending each quarter organized by the organization’s 

  Health and Safety Committee

-  Separation of trash for the environment both head office

  and branch offices

-  “Cigarette-free workplace” program through a campaign

  to stop smoking in the office

Bangkok Life Assurance also works with all organization 

personnel together – employees, insurance agents, and 

financial advisors – to promote happiness and balance of 

life with happiness-building activities under the concept of 

“Happy Workplace.” This is divided into “Happy Body”, 

“Happy Heart”, “Happy Relax”, “Happy Brain”, “Happy Soul”, 

“Happy Money”, “Happy Family”, and “Happy Social.” The 

Company’s implementation of these “Happy 8” has been 

central to its operation for four years.



112 113

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) | Bangkok Life Assurance PLCร�ยง�นประจำ�ปี 2559 | Annual Report 2016

Happy Heart น�้าใจงาม
กิจกรรมบริจาคโลหิต 

กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่บริษัท

จดัข้ึนเป็นประจ�าปีทกุปีมาอย่างต่อเนือ่ง ในแต่ละปีพนกังานทีม่สีขุภาพ

สมบรูณ์แข็งแรงจะเข้าร่วมการบริจาคโลหติเพือ่ช่วยเหลอืเพือ่นมนษุย์ 

ทางสภากาชาดจะอ�านวยความสะดวกในการน�ารถรับบริจาคโลหิตมา

รอรับบริจาคทีส่�านกังานใหญ่ ปีละ 4 คร้ัง และเนือ่งในโอกาสวันประกัน

ชวีติแห่งชาติ ครัง้ที ่17 ประจ�าป ี2559 ถอืเปน็โอกาสพเิศษที่พนักงาน

ในธุรกิจประกันชีวิต รวมถึงพนักงานของกรุงเทพประกันชีวิตได้รวม

พลังกันไปบริจาคโลหิตในวันงานดังกล่าวอีกด้วย

Happy Relax ผ่อนคลาย
กิจกรรม	Happy	Birthday

เพ่ือส่งมอบของขวัญในวันเกิดของพนกังาน บริษัทจดัท�าของขวัญพร้อม

แนบการ์ดอวยพร และส่งข้อความส้ันผ่านระบบโทรศพัท์มอืถือ (SMS) 

อวยพรให้แก่พนักงานทุกคน

Happy Brain เพิ่มพูนความรู้
งานสัมมนาและอบรม

ในปี 2559 บริษัทจัดอบรมให้กับพนักงานโดยส่งพนักงานไปอบรมกับ

หน่วยงานภายนอก จัดอบรมภายในบริษัท รวมทั้งส่งพนักงานไป

สัมมนา/ดูงานยังต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 307 หลักสูตร 

Happy Soul การมีคุณธรรม
โครงการสปาใจ

โดยความร่วมมือกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) และ 

โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ จึงจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเช่ือมความ

สัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทั้งสามบริษัท ได้แก่ โครงการ

สปาใจ ให้พนักงานเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ปฏิบัติสมาธิ ท�าให้เกิดความ

สงบในจิตใจ ณ สถานปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต จังหวัดนครราชสีมา 

ปีละ 4 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน 

Happy Money รู้จักใช้จ่าย
กิจกรรมตลาดนัดแห่งความสุข

ตลาดนดัแห่งความสขุ หรือ กิจกรรม Happy Market ได้รับความสนใจ

จากพนักงานเป็นอย่างดี จึงจัดขึ้นต่อเนื่องกันทุกปี ปีละ 3 ครั้ง เพื่อ

ส่งเสริมแนวทาง Happy Money (ใช้เงินเป็น) ให้พนักงานน�าสินค้าที่

ท�าขึ้นเอง หรือ ของใช้แล้วสภาพดี มาซื้อ-ขาย ในตลาดแห่งความสุข

นี้ได้ ในช่วงเวลาพักกลางวัน 

การด�าเนินงานตามนโยบายสังคม และสิ่งแวดล้อม

Corporate Social Responsibility

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทจดัให้มกีองทนุส�ารองเลีย้งชีพให้พนกังานเก็บออมไว้ใช้จ่ายยาม

เข้าสู่วัยเกษียณ และบริษัทจ่ายเงินสมทบอีกส่วนหนึ่งด้วย

Happy Family ครอบครัวมีสุข
กิจกรรมส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว

เพ่ือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ในครอบครัว บริษัทจัดกิจกรรม

ประกวด ”คู่ซ้ี ต่างวัย” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้พนักงานและ

ครอบครัวมโีอกาสมาร่วมสนกุ ชิงทนุการศกึษาและของรางวัลมากมาย

นอกจากนี้บริษัทยังได้สนับสนุนให้ผู้บริหาร  พนักงาน  และตัวแทน

ประกันชีวิต ได้ท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพือ่เป็นการสร้างความสัมพันธ์

อันดีภายในบริษัท  ผ่านกิจกรรมชมรมจ�านวนทั้งสิ้น  8  ชมรม ได้แก่ 

ชมรมฟุตบอล ชมรมดนตรี ชมรมว่ิงเพ่ือสขุภาพ ชมรมจกัรยาน  ชมรม

แบดมนิตนั  ชมรมรักษ์สุขภาพ  ชมรมเปตอง  และชมรม BLA Sharing 

ซ่ึงทางบริษัทได้ด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งเป็นปีที ่6 โดยได้รับความร่วม

มือและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี 

Happy Social สังคมดี
โครงการ	BHAPPY

3

โดยความร่วมมือกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) และ 

โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ จงึจดัให้มกิีจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู ้บริหารและพนักงานทั้งสามบริษัท ในปีถือเป็นการจัดกิจกรรม

เป็นครั้งที่ 9 “ร่วมใจสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนต�ารวจ

ตระเวณชายแดนบ้านนาอิสาน จังหวัดฉะเชิงเทรา  สามบริษัทได้ร่วม

กันบริจาคเงินสนนัสนนุการปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียน  บริจาคเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ พนักงานได้ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ผล พืชผักสวนครัว เพื่อ

เป็นแหล่งอาหารกลางวันให้แก่เดก็นกัเรียน รวมทัง้ระบายสีห้องประชุม

โรงเรียน และท�ากระปุกออมสินไม้ไผ่ เพื่อส่งเสริมการออมให้กับเด็กๆ 

อีกด้วย

Happy Body
Annual	Health	Check

The Company provides an annual health check for all 

employees. In 2016, the Company used the services of the 

hospital Rama 9, a leading hospital for expertise in yearly 

health checks.

Happy Heart 
Blood Donation Campaign 

Blood donation is another regular activity the Company holds 

each year, when strong, healthy employees perform a 

humanitarian service facilitated by the Thai Red Cross, which 

sends a mobile blood collection unit to the Company’s head 

office four times each year. The National Insurance Day is 

also a special occasion that insurance companies as well as 

Bangkok Life Assurance staff members unite to donate blood 

to the Thai Red Cross Society.

Happy Relax 
Employees Birthday

The Company gives its employees gifts on their birthdays, 

with cards attached, as well as sends Birthday wishes through 

mobile text message.

Happy Brain
Training Courses

In 2016, the Company provided staff with training conducted 

by outside agencies, internal company training, as well as 

sending employees to seminars/observe work abroad, for a 

total of 307 courses.

Happy Soul
Spa Jai Program

This “Spa Jai” program is one of the activities that Bangkok 

Life Assurance organized in cooperation with Bangkok

Insurance PLC and Bumrungrad Hospital, with the aim to 

enhance relationship between executives and general staff of 

all three companies. This three-day program takes place four 

times a year to promote wellness and peace of mind by 

practicing dharma and meditation at the Sang Dham Song 

Che Vit dharma retreat in Nakhon Ratchasima.

Happy Money
BLA	Happy	Market

“BLA Happy Market” is a well-received activity that held three 

times each year to promote smart saving and spending among 

the employees. Employees can engage in buying and selling 

their own goods, or used items, but in good condition, at the 

market which is held during the lunch break at the head office.

Provident Fund

The Company provides a provident fund for employees to put 

away savings for retirement, with the Company contributing 

a portion of it.

Happy Family
Family activities to strengthen love and warmth

To reinforce relationships in its families, the Company organized 

a contest called “Best Buddies, Different Ages” during the 

Songkran festival in which employees and their families can 

have fun together. There are many prizes, including scholarship 

fund for children.

The Company also encourages executives, employees, and 

insurance agents to join in various relationship-building 

activities. There are activities involving a total of eight 

clubs – Football club, Music club, Running for health club, 

Cycling club, Badminton club, Health club, Petanque club, 

and BLA Sharing club, which have continued for six years, 

with excellent participation and positive feedback.

Happy Social
BHAPPY

3
 Project

Bangkok Life Assurance, in cooperation with Bangkok 

Insurance PLC and Bumrungrad Hospital, has organized a 

program to build connections among executives and staff of 

all three organizations. This year marked the ninth event in 

the program “Move Onward with the Sufficiency Economy” 

at Ban Na Isan Border Patrol Police School in Chachoengsao. 

The three companies jointly donated money in support of 

school building improvements, as well as donating computers. 

Executives and staff also joined together in planting trees and 

kitchen garden vegetables that can be used for making 

lunches for school children, painting the school meeting hall, 

and encourage children to save money by making a bamboo 

savings “piggy bank” container.
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ผลการด�าเนินงานด้านการลงทุน
Company Investment Performance

เศรษฐกิจโลกในปี	2559	โดยรวมเกิดการชะลอตัวจากปี	2558	เล็ก
น้อย	โดยเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ	ขยายตัวได้ค่อนข้างดี	อัตรา
การว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลดีต่อการบริโภคและการผลิต
ในประเทศ	ขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
จากปีก่อน	เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�่า	ความเชื่อมั่นของผู้
บริโภคและภาคธุรกิจอยู่ในระดับเพิ่มสูงขึ้น	 การฟื้นตัวดังกล่าวท�าให้	
FED	ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายในเดือนธันวาคม	2559	จาก	
ร้อยละ	0.25	-	ร้อยละ	0.50	เป็นร้อยละ	0.50	-	ร้อยละ	0.75	
ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับจากเดือนธันวาคม	 2558	 และมีแนว
โน้มว่า	 FED	 จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก	 2-3	 ครั้งในปี	 2560	 กลุ่ม
ประเทศยุโรปมีการฟื้นตัวดีอย่างต่อเนื่องจากปี	 2558	 แต่เป็นการ
ฟื้นตัวอย่างช้าๆ	 ขณะที่อัตราการว่างงานยังมีแนวโน้มลดลง	 แต่
ยังคงอยู่ในระดับสูง	 อย่างไรก็ตามการที่ประเทศอังกฤษตัดสินใจ
ออกจากสหภาพยุโรป	(Brexit)	ในเดือนมิถุนายน	2559	ส่งผลให้
เกิดความกังวลถึงผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของยุโรปในระยะ
ต่อไป	ท�าให้ธนาคารกลางยุโรปหรือ	ECB	ยังคงผ่อนคลายนโยบาย
การเงินต่อไป	 ภูมิภาคเอเชียยังคงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลกต่อเนื่องจากปีก่อน	โดยเฉพาะประเทศจีน	ซ่ึงมี
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจลดลงค่อนข้างมาก	 โดยคาดว่าจะ
อยู่ที่ระดับร้อยละ	6.7	ส่งผลกระทบต่อเนื่องให้การส่งออกของ
ประเทศในเอเชียหดตัว	ส�าหรับประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะจากประเทศจีนและภูมิภาค
เอเชีย	 ส่งผลให้การส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนซ่ึงเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�าคัญของไทยยังคงชะลอตัว	 อย่างไรก็ตาม	
จากการลงทุนภาครัฐและการท่องเที่ยวท่ียังขยายตัวได้ดี	 ท�าให้
เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ในระดับประมาณร้อยละ	3.2	

ด้านภาวะการลงทุนในปี	 2559	 มีความผันผวนค่อนข้างมากทั้งจาก
ปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ	 ส�าหรับตลาดตราสารหนี	้
อตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาลปรบัตัวลดลงแรงจากร้อยละ	 2.51	
ณ	 สิ้นปี	 2558	 สู่ระดับร้อยละ	 1.54	 ในช่วงต้นเดือนเมษายน	
2559	หรือลดลงถึงร้อยละ	0.97	เนื่องจากความกังวลถึงการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจโลก	ท�าให้	FED	ชะลอการขึ้นดอกเบี้ย	ประกอบกับ
การใช้นโยบายดอกเบ้ียติดลบของสหภาพยุโรป	และประเทศญ่ีปุ่น	
ท�าให้เงินทุนไหลเข้ามาในภูมิภาคเอเชีย	หลังจากนั้น	 อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรได้ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงกลางไตรมาสสอง	
ก่อนท่ีจะปรับตัวลงจนถึงสิน้ไตรมาสสอง	แต่ยังคงมรีะดบัสงูกว่าต้นปี	
หลังจากนั้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้ปรับตัวข้ึนต่อเนื่องและ
ข้ึนแรงในไตรมาสสี่หลังจากท่ีนายโดนัลด์	ทรัมป์	ชนะการเลือกต้ัง
เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ	ในเดือนพฤศจิกายน	เนื่องจากตลาด
เกรงว่านโยบายกระตุ ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ	

และการลดภาษี	 จะเพิ่มแรงกดดันให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงขึ้น	
ประกอบกับ	 FED	 ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย	 25	 bps	 เป็น	
ร้อยละ	0.50	-	ร้อยละ	0.75	และให้ความเห็นว่าจะปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย	2-3	ครั้งในปี	2560	โดยรวมในปี	2559	อัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรอายุ	10	ปี	ณ	สิน้ปีอยู่ทีร่ะดบัร้อยละ	2.67	เพิม่ข้ึน	ร้อยละ	
0.16	จากร้อยละ	2.51	ณ	สิ้นปี	2558
	
ส�าหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัว
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากระดับ	1,288	จุดในช่วงสิ้นปี	2558	ไปแตะระดับ
สูงสุด	1,553	จุดในช่วงต้นเดือนสิงหาคม	2559	โดยได้รับปัจจัยบวก
จาก	Fund	Flow	จากต่างประเทศเนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่
ในระดับต�่าท่ัวโลก	ท�าให้นักลงทุนต้องแสวงหาผลตอบแทนที่สูงข้ึน	
ก่อนที่จะปรับตัวลงแรงในเดือนกันยายนและตุลาคมจากเหตุการณ์
ในประเทศ	 อย่างไรก็ตาม	หลังจากนั้นดัชนีได้ปรับตัวสูงต่อเนื่อง
จนถึงสิ้นปี	2559	จากปัจจัยบวกเรื่องราคาน�้ามันท่ีสูงข้ึนต่อเนื่อง
หลังจากกลุ่ม	OPEC	บรรลุข้อตกลงเร่ืองการลดก�าลังการผลิตเพื่อ
พยุงราคาน�า้มนั	ประกอบกับความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ลดน้อยลง	โดยสรุปในปี	2559	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์	ณ	สิ้นปีปิดที่
ระดับ	1,543	จุด	เพิ่มขึ้นร้อยละ	19.80	จากสิ้นปี	2558

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ	10	ปี
Yield	on	10-year	bonds

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ
SET	Index
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ณ	สิ้นปี	2559	บริษัทมีสินทรัพย์ลงทุนจ�านวนท้ังสิ้น	272,382				
ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	240,813	ล้านบาทในปี	2558	หรือเพิ่มขึ้นใน
อัตราร้อยละ	13.11	ทั้งนี้	สินทรัพย์ลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาล	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	พันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ	 และตราสารหนี้ภาคเอกชนท่ีมีความมั่นคงสูง	 เป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ	75.93	เงินลงทุนในหุ้นสามัญและหน่วย
ลงทุนประเภทหุ้นสามัญมีสัดส่วนประมาณร้อยละ	5.88	เงินลงทุน
ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	REIT	

In	2016,	the	global	economy	slowed	somewhat	from	2015.	
The	United	States	economy	underwent	a	moderate	recovery,	
with	a	steadily	declining	unemployment	rate	which	had	a	
good	 effect	 on	 domestic	 consumption	 and	 investment,	
while	the	real	estate	sector	underwent	steady	expansion,	
thanks	to	low	interest	rate	environment.	In	addition,	consumer	
and	business	sector	confidence	were	at	higher	levels.	The	
aforementioned	recovery	caused		the	Fed	to	raise		interest	
rates	in	December	2016	from	0.25	percent	-	0.50	percent	
to	0.50	percent	-	0.75	percent,	 the	first	 rate	hike	since	
December	of	 2015,	with	 an	expectation	 for	 the	Fed	 to	
raise	 interest	 rates	another	 two	 to	 three	 times	 in	2017.	
European	 countries	 showed	 steady	 recovery	 from	2015,	
but	at	a	slow	pace,	with	unemployment	rates	tending	to	
decline,	but	still	remaining	high.	In	any	case,	the	fact	that	
in	 June	 2016	 England	 decided	 to	 leave	 the	 European	
Union	 (Brexit)	 caused	 anxiety	 about	 the	 future	 of	 the	
European	 economy,	 causing	 the	 European	 Central	 Bank	
(ECB)	to	further	relax	monetary	policy.	Asia	continues	to	
be	 affected	 by	 the	 global	 economic	 slowdown	 from	
previous	year.	In	particular,	the	growth	rate	of	the	Chinese	
economy	decreased	quite	significantly,	with	expectations	
that	it	will	be	around	6.7	percent,	causing	a	continuous	
reduction	of	exports	within	Asia.	Thailand	was	also	affected	
by	the	global	slowdown,	especially	from	China	and	Asia.		
As	a	result,	exports	and	private	sector	investment	which	
are	 the	 main	 drivers	 for	 the	 Thai	 economy,	 are	 still	
slowing.	However,	with	an	 increase	 in	public	 investment	
and	tourism,	the	Thai	economy	is	expected	to	expand	at	
a	rate	of	about	3.2	percent.	

Investment	in	2016	was	quite	volatile	due	to	both	domestic	
and	 foreign	 factors.	 On	 the	 bond	 market,	 Government	
bond	yields	fell	sharply,	from	2.51	percent	at	the	end	of	
2015	to	1.54	percent	in	the	early	part	of	April	2016,	or	a	
drop	 of	 0.97	 percent.	 This	 was	 due	 to	 concerns	 over	
global	 economic	 slowdown	 which	 caused	 the	 Fed	 to	
postpone	raising	interest	rates,	Moreover,	the	adoption	of	
negative	interest	rates	by	the	European	Union	and	Japan	
caused	capital	flow	into	Asia.	Following	that,	bond	yields	
rose	steadily	until	the	middle	of	the	second	quarter,	before	
going	down	at	the	end	of	the	quarter,	yet	were	still	at	a	
higher	level	than	at	the	beginning	of	the	year.	After	that,	
bond	yields	rose	steadily	and	gained	strength	in	the	fourth	
quarter	after	Donald	Trump	was	elected	as	the	President	
of	the	United	States	in	November,	due	to	market	concerns	
that	 policies	 to	 stimulate	 the	 economy	 by	 increasing	
government	spending	and	lowering	taxes	would	increase	
pressure	to	domestic	interest	rates	to	rise.	The	other	factor	

that	drove	yield	up	was	the	Fed	rate	hike	of	25	bps	to	
0.50	percent	-	0.75	percent	and	suggesting	that	it	would	
raise	 rates	 another	 2-3	 times	 in	 2017.	 In	 sum,	
10-year	 government	 bond	 yield	 ended	 the	 year	 at	
2.67	percent,	up	0.16	percent	from	2.51	percent	at	the	end	
of	2015.

Regarding	 stock	 market	 investment,	 the	 SET	 index	
increased	steadily	from	1,288	points	at	the	end	of	2015	
to	reach	a	high	of	1,553	points	in	early	August	2016.	The	
fund	 flow	 from	 abroad	 was	 a	 positive	 factor,	 due	 to
worldwide	low	interest	rates,	which	caused	investors	look	
for	higher	returns.	Following	that,	in	September	and	October	
there	 was	 a	 sharp	 decline	 resulting	 from	 domestic	
circumstances,	but	in	any	case,	after	that	the	SET	index	
rose	steadily	until	the	end	of	2016,	due	to	positive	factors,	
namely,	 the	 steadily	 rising	 price	 of	 oil	 following	 an	
agreement	among	OPEC	members	to	prop	up	prices	by	
lowering	 production	 capacity,	 and	 an	 easing	 concerns	
over	the	slowing	economy.	In	summary,	the	2016	year-end	
SET	index	closed	at	1,543	points,	a	rise	of	19.80	percent	
over	the	end	of	2015.

At	 year	 end	 2016,	 the	 Company’s	 investment	 assets	
totaled	272,382	million	baht,	up	from	240,813	million	baht	
in	2015,	representing	an	increase	of	13.11	percent.	Most	
of	 these	 assets,	 or	 approximately	 75.93	 percent,	 were	
invested	in	Government	bonds,	Bank	of	Thailand	bonds,	
State	Owned	Enterprise	bonds	 (SOEs)	 and	high	quality	
corporate	bonds.	Investments	in	equities	and	equity	funds	
accounted	 for	 5.88	 percent,	 while	 property	 funds,	
infrastructure	funds,	REITs	and	fixed	income	funds	totaled	
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และกองทุนรวมตราสารหนี้	รวมร้อยละ	5.75	ส่วนท่ีเหลือจะอยู่ใน
เงินสด	เงินฝากธนาคารและเงินให้กู้ยืม	รายละเอียดแสดงดังตาราง
ด้านล่าง

ในปี	 2559	 บริษัทมีรายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน	13,345	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,930	ล้านบาท
หรือร้อยละ	16.90	จากปีก่อน	ส่วนใหญ่มาจากก�าไรจากการขาย
หลักทรัพย์	และรายได้จากเงินปันผลท่ีเพิ่มข้ึนจากการท่ีบริษัทเพิ่ม
สดัส่วนการลงทุนในกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย์	 กองทนุรวมโครงสร้าง
พื้นฐานและ	REIT	ที่ยังให้ผลตอบแทนในเกณฑ์ดี	ประกอบกับราย
ได้จากดอกเบ้ียและส่วนลดรับท่ีเพิ่มข้ึนตามการเพิ่มข้ึนของสินทรัพย์
ลงทุน	 โดยรวมแล้ว	 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย
ร้อยละ	5.20	เทียบกับร้อยละ	5.03	ในปี	2558

2559 / 2016 2558 / 2015
 ล้านบาท   ร้อยละ
 Million Baht  Percent 

 ล้านบาท   ร้อยละ
 Million Baht  Percent 

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 13,021	 4.78	 5,314	 2.21
	 	 Cash	and	Cash	Equivalents	 	
	 	 เงินฝากประจ�า	และบัตรเงินฝาก	 12,790	 4.70	 16,480	 6.84
	 	 Deposits
	 	 พันธบัตร	และตั๋วเงินคลัง	 122,230	 44.87	 120,127	 49.88
	 	 Bonds	and	Treasury	Bills
	 	 หุ้นกู้	และตั๋วเงินระยะยาว	 84,606	 31.06	 67,094	 27.86
	 	 Debentures	and	LT	Notes
	 	 หน่วยลงทุน	(Property	funds,	REITs,	Infra	และ	Fixed	Income)	 15,652	 5.75	 10,678	 4.43
	 	 Unit	Trust	(Property	funds,	REITs,	Infra	and	Fixed	Income	Fund)
	 	 หุ้นทุน	กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุน	และใบส�าคัญแสดงสิทธิ์	 16,009	 5.88	 14,911	 6.19
	 	 Stocks	and	Equity	Funds
	 	 เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็นประกัน	 6,291	 2.31	 5,481	 2.28
	 	 Policy	Loans
	 	 เงินให้กู้ยืมอื่นๆ	 	 	 1,621	 0.60	 658	 0.27
	 	 Other	Loans
	 	 อื่นๆ	 	 	 	 	 162	 0.06	 70	 0.03
	 	 Others

	 	 สินทรัพย์ลงทุนทั้งหมด	/	Total	investment	Assets	 272,382	 100.00	 240,813	 100.00

รายละเอียดสินทรัพย์ลงทุน	ณ	สิ้นปี	/	Details	of	Investment	Assets	at	Year-end:

ผลการด�าเนินงานด้านการลงทุน
Company Investment Performance

5.75	percent	The	rest	are	cash,	bank	deposits	and	loans.	
Details	are	shown	in	the	table	below.

In	 2016,	 the	Company	 recorded	net	 investment	 income
before	gains/losses	on	foreign	exchange	of	13,345	million	
baht,	an	increase	of	1,930	million	baht,	or	16.90	percent,	
from	the	previous	year.	This	was	due	to	an	increase	in	
realized	 gain	 from	 securities	 sold,	 and	 an	 increase	 in	
dividend	income	from	the	Company’s	increased	investments	
in	property	 funds,	 infrastructure	 funds,	 and	REIT,	which	
yielded	favorable	returns.	Added	to	this	was	income	from	
interest	and	discounts	 received,	which	 increased	 in	 line	
with	growth	in	investment	assets.	All	things	taken	together,	
the	Company	recorded	the	return	on	investment	of	5.20	
percent,	as	compared	to	5.03	percent	in	2015.
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เหตุการณ์ส�าคัญ
	
เงินลงทนุในบรษัิทย่อย Bangkok Life Assurance (Cambodia) PLC
ในปี	2559	บริษัทได้เข้ารวมลงทุนใน	Bangkok	Life	Assurance	
(Cambodia)	 PLC	 ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา	
ด�าเนนิธรุกิจหลกัด้านการรับประกันชีวิต	บริษทัมสีดัส่วนการรวมลงทนุ
ร้อยละ	52	ขณะนี้บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตในประเทศกัมพูชาแล้ว

ผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่
บริษัทได้จัดประเภทรายการบางรายการในงบการเงินใหม่	 เพื่อให้
สอดคล้องกับการบงัคับใช้ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับ
ที	่4	เร่ือง	สญัญาประกันภยั	และตามรูปแบบงบการเงินทีก่�าหนดโดย
ประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภยั
ลงวันที่	4	มีนาคม	2559	ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2559	
ซึง่ข้อก�าหนดที่ส�าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้	คือการ
จัดประเภทสัญญาประกันภัย	ทั้งนี้	บริษัทได้ท�าการจัดประเภทสัญญา
และพบว่าแบบประกันของบริษทัทัง้หมดจดัประเภทเป็นสญัญาประกัน
ภัย	 ไม่มีแบบประกันท่ีถูกจัดเป็นประเภทสัญญาลงทุน	 และการจัด
ประเภทดังกล่าวนีไ้ม่มผีลกระทบต่อก�าไรหรอืส่วนของเจ้าของตามทีไ่ด้
รายงานไว้

สรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลการด�าเนินงานในปี	2559	บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	42,282	
ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	4	จากเบ้ียประกันภยัรับสทุธปีิ	2558	ที	่43,930	
ล้านบาท	 ซ่ึงการลดลงของรายได้จากเบ้ียประกันภัยรับสุทธินั้นเป็น
ผลมาจากการลดลงผ่านช่องทางธนาคารเป็นหลัก

เบ้ียประกันภยัรับปีแรกมอีตัราการเติบโตลดลงทีร้่อยละ	18	โดยมเีบ้ีย
ประกันภัยปีแรกจ�านวน	11,149	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2558	ที่มีเบี้ย
ประกันภัยปีแรกจ�านวน	13,627	ล้านบาท	โดยในปี	2559	บริษัทเน้น
สัดส่วนการขายที่แบบประกันท่ีมีระยะเวลาความคุ้มครองระยะยาว
มากข้ึน	ซ่ึงเป็นแบบประกันทีม่อีตัราก�าไรสงู	และลดสดัส่วนของแบบ
ประกันทีม่รีะยะเวลาคุ้มครองสัน้	ซ่ึงเป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ทีผู่เ้อาประกัน
ให้ความนิยม	แต่มีอัตราก�าไรต�่า	ส่งผลให้บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับปี
แรกลดลง

เบี้ยประกันภัยรับรวมของปี	2559	จ�านวน	43,332	ล้านบาท	ลดลง
ร้อยละ	 3	 จากเบี้ยประกันภัยรับรวมของปี	 2558	 จ�านวน	 44,840	
ล้านบาท	โดยเบ้ียประกันภยัรับรวมช่องทางธนาคารต่อเบ้ียประกันภยั
รับรวมทุกช่องทางของปี	2559	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	62	ในขณะที่
เบ้ียประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับรวมทุก

ช่องทาง	มีสัดส่วนร้อยละ	35	(2558:	ร้อยละ	65	และร้อยละ	32	
ตามล�าดับ)	

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	 10,632	 ล้านบาท	 ก�าไรจากการขายเงิน
ลงทนุ	2,320	ล้านบาท	และขาดทนุจากการปรับมลูค่ายุตธิรรมจ�านวน	
80	ล้านบาท	รวมเป็นรายได้	12,872	ล้านบาท	เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน
หน้าจ�านวน	 1,716	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 15	 ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
ก�าไรจากการขายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย	 เงินส�ารองประกันภัย	 ผลประโยชน์จ่ายตาม
กรมธรรม์ประกันภัย	 และค่าสินไหมทดแทน	 ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ	
ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยอื่น	 และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 โดย
ในปี	2559	บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม	49,384	ล้านบาท	เปรียบเทียบกับ
ปี	2558	ที	่50,497	ล้านบาทลดลงจ�านวน	1,113	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	2

ก�าไรจากก่อนหักภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น	1,206	ล้านบาท	หรือร้อยละ	25	
โดยในปี	2559	บริษัทมีก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�านวน	6,098	
ล้านบาท		และมีก�าไรก่อนภาษีเงินได้ในปี	2558	จ�านวน	4,892	ล้าน
บาท	แม้ว่าเบ้ียประกันภยัรบัปีแรกมอีตัราการเตบิโตลดลงทีร้่อยละ	18	
ซ่ึงส่งผลให้เบ้ียประกันภยัรับสทุธลิดลงร้อยละ	4	แต่เนือ่งจากว่าบรษิทั
มีรายได้เงินลงทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ	15	ท�าให้รายได้รวมของบริษัท
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ	 2	 โดยเฉพาะเงิน
ส�ารองประกันชีวิตลดลงถึงร้อยละ	13	ส่งผลให้ก�าไรในปี	2559	เพิ่ม
ขึ้น	ส�าหรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปี	2559	จ�านวน	976	ล้านบาท	เพิ่ม
ข้ึนจากปี	2558	ที	่779	ล้านบาทเป็นจ�านวน	197	ล้านบาท	เนือ่งจาก
ก�าไรก่อนภาษเีงินได้ท่ีเพิม่ข้ึน	ทัง้นี	้เมือ่หักภาษเีงินได้คงเหลอืเป็นก�าไร
ส�าหรับปี	2559	5,122	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2558	ที่	4,113	ล้าน
บาท	จ�านวน	1,009	ล้านบาท	หรือร้อยละ	25	หรือคิดเป็นก�าไรสุทธิ
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.00	บาทเพิ่มขึ้นจากปี	2558	ซึ่งมีก�าไรต่อหุ้นขั้น
พื้นฐานเท่ากับ	2.42	บาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวมมีก�าไรส�าหรับปี	2559	ที่	5,100	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก
ก�าไรส�าหรับปี	2558	ที่ก�าไร	4,108	ล้านบาท	จ�านวน	992	ล้านบาท	
หรอืร้อยละ	24	จากสาเหตทุีก่ล่าวในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ	
และเนือ่งจากรวมผลขาดทุนของบรษิทัย่อยเข้ามา	จากบรษิทั	บีแอลเอ	
อินชัวรันส์	โบรกเกอร์	จ�ากัด	(“BLAIB”)	ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็น
ร้อยละ	 99	และ	Bangkok	 Life	Assurance	 (Cambodia)	 PLC	
ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ	52	ตามล�าดับ

Significant Events	

Investment in Subsidiary Company; Bangkok Life Assurance 
(Cambodia) PLC
In	2016,	the	Company	invested	in	Bangkok	Life	Assurance	
(Cambodia)	PLC.	The	Subsidiary	Company	is	registered	in	
Cambodia	 as	 a	 life	 insurer.	 The	 proportion	 of	 BLA	
shareholding	is	52	percent.	The	Subsidiary	Company	has	
already	been	granted	its	license	to	operate	in	Cambodia.			

New Financial Reporting Standards
The	 Company	 reclassified	 certain	 items	 in	 the	 financial	
statements	in	order	to	conform	with	the	TFRS	4	(Insurance	
Contracts)	 adopted	 since	 January	 1,	 2016	 and	 the	
announcement	 of	 the	 Office	 of	 Insurance	 Commission	
dated	 March	 4,	 2016.	 The	 main	 requirement	 of	 these	
financial	 reporting	 standards	 was	 the	 classification	 of	
insurance	 contracts.	 Under	 these	 standards,	 all	 of	 the	
Company’s	contracts	are	classified	as	insurance	contracts.	
No	 contracts	 are	 classified	 as	 investment	 contracts.	
Therefore,	this	reclassification	practice	does	not	have	any	
impact	on	the	Company’s	profit	or	shareholders’	equity.		

Operating Result Summary

The Separate Financial Statement	
For	the	operating	result	in	2016,	the	Company	had	total	
net	premium	written	of	42.28	billion	baht	decreasing	by	4	
percent	from	43.93	billion	baht	in	2015,	as	a	result	of	a	
decrease	 in	 net	 premium	 received	 from	 bancassurance	
channel.	

First	year	premiums	in	the	year	of	2016	amounted	to	11.15	
billion	baht,	an	18	percent	decrease	from	13.63	billion	baht	
in	same	period	of	2015.	The	Company	focused	on	the	sale	
of	a	portion	of	long-term	products	in	2016	that	have	high	
margins	and	reduced	the	proportion	of	short-term	products	
that	are	well-known,	but	have	low	margins.	Thus,	the	first	
year	premiums	decreased.			

Total	premiums	of	the	year	of	2016	amounted	to	43.33	
billion	baht,	down	3	percent	from	the	total	premiums	of	
the	year	2015	which	amounted	to	44.84	billion	baht.	The	
proportions	of	premiums	from	bancassurance	and	agent	
channels	to	total	premiums	were	62	percent	and	35	percent,	
respectively.	(2015:	65	percent	and	32	percent,	respectively)		

Net	investment	income	was	10.63	billion	baht.	Gains	on	
investments	 were	 2.32	 billion	 baht	 and	 losses	 on	
revaluation	were	80	million	baht.	Total	investment	income	
amounted	to	12.87	billion	baht,	an	increase	of	1.72	billion	
baht	or	15	percent	from	the	same	period	of	the	previous	
year.		

Underwriting	 expenses	 consisted	 of	 life	 policy	 reserves,	
benefit	payments	under	life	policies	and,	claims,	commissions	
and	 brokerage	 expenses,	 other	 underwriting	 expenses	
and	 operating	 expenses.	 In	 2016,	 expenses	were	 49.38	
billion	baht,	a	decrease	of	1.11	billion	baht	or	2	percent	
when	compared	to	those	of	2015	which	were	50.50	billion	
baht.	

Profits	 before	 income	 tax	 expenses	 increased	 by	 1.21	
billion	 baht	 or	 25	 percent.	 Profits	 before	 income	 tax	
expenses	in	2016	and	2015	were	6.10	billion	baht	and	4.89	
billion	baht,	respectively.	Even	though	first	year	premiums	
had	negative	growth	of	18	percent	which	contributed	to	a	
4	percent	fall	in	net	premiums,	gains	on	investments	rose	
by	15	percent.	These	resulted	in	a	slight	change	in	the	
Company’s	total	income.	Meanwhile,	expenses	decreased	
by	2	percent.	Life	policy	reserve,	in	particular,	declined	as	
much	as	13	percent	causing	profits	for	the	year	of	2016	
to	increase.	Income	tax	expenses	in	2016	were	0.97	billion	
baht,	an	increase	of	0.20	million	baht,	from	0.78	billion	baht	
in	2015	which	was	a	result	of	an	increase	in	profits	before	
income	tax	expenses.	After	deducting	tax	expenses,	profits	
for	the	year	were	at	5.12	billion	baht,	increasing	by	1.01	
billion	baht	or	25	percent	from	2015	in	which	profits	were	
4.11	billion	baht.	Basic	earnings	per	share	were	3.00	baht	
compared	to	2.42	baht	in	2015.	

The Consolidated Financial Statement
The	 consolidated	 financial	 statement	 for	 year	 of	 2016	
posted	a	profit	of	5.10	billion	baht.	 It	 increased	from	a	
4.11	billion	baht	profit	posted	for	the	year	of	2015	by	992	
million	baht	or	24	percent,	as	explained	in	the	separate	
financial	statement	part.	The	consolidated	operating	result	
included	 the	 losses	 posted	 by	 BLA	 Insurance	 Broker	
Co.,	Ltd.	(“BLAIB”)	of	which	the	Company	holds	a	99	percent	
stake	 and	Bangkok	 Life	 Assurance	 (Cambodia)	 PLC	 of	
which	the	Company	holds	a	52	percent	stake,	respectively.
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อัตราก�าไรสุทธิ
Net Profit Margin

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
Return On Total Asset

2559
2016

2559
20169.23% 1.93%

2558
2015

2558
20157.43% 1.77%

2557
2014

2557
20144.33% 1.37%

ภาพรวมฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท	 ณ	 วันท่ี	 31	
ธันวาคม	2559		ประกอบด้วยสินทรัพย์	282,359	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	13	จากปี	2558		ที่มีสินทรัพย์	249,577	ล้านบาท	โดยมี
สินทรัพย์ลงทุนรวม	 259,361	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 92	 ของ
สนิทรพัย์รวม	ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพิม่ข้ึนของกระแสเงินสดจากการ
ด�าเนินงานของบริษัท

บริษัทมีหนี้สิน	249,018	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2558	ร้อยละ	13	
รายการส�าคัญคือการเพิ่มข้ึนของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยเป็น	
243,099	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	98	ของหนี้สินรวม	เพิ่มขึ้น
จากปี	2558	จ�านวน	26,248	ล้านบาท	ซึ่งการเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจาก
การเตบิโตของการด�าเนนิงานของบริษทัในส่วนของการรบัประกันชีวิต
ท�าให้บริษัทต้องกันเงินส�ารองเพิ่มขึ้น

ด้านส่วนของเจ้าของ		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทมีส่วนของ
เจ้าของ	33,341	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	23	จากปี	2558	ที่มีส่วน
ของเจ้าของ	 26,998	 ล้านบาท	 สาเหตุหลักมาจากก�าไรจากผลการ
ด�าเนินงาน	จ�านวน	5,122	ล้านบาท	และผลก�าไรจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้	จ�านวน	2,234	ล้านบาท	ทั้งนี้
มีเงินปันผลที่จ่ายไปในระหว่างปี	จ�านวน	1,089	ล้านบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 มีสินทรัพย์จ�านวน	
282,356	ล้านบาท	และหนี้สินจ�านวน	249,027	ล้านบาท	ส่งผลให้
ส่วนของเจ้าของตามงบการเงินรวมต�า่กว่าส่วนของเจ้าของตามงบการ
เงินเฉพาะกิจการจ�านวน	12	ล้านบาท	ซึ่งเกิดจากการรวมผลขาดทุน
ของบริษัท	บีแอลเอ	อินชัวรันส์	โบรกเกอร์	จ�ากัด	(“BLAIB”)	และ	
Bangkok	Life	Assurance	(Cambodia)	(“BLAC”)	ตามล�าดับ		

อัตราส่วนทางการเงิน	 	 	 	 	

อัตราส่วนสภาพคล่อง
บริษัทมีอัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับในปี	2557	ถึงปี	2559	
เท่ากับ	12.56	วัน	14.01	วัน	และ	16.50	วัน	ตามล�าดับ	ดังจะเห็น
ได้ว่า	อตัราการหมนุเวียนของเบ้ียประกันภยัค้างรบัดังกล่าว	ยังต�า่กว่า
นโยบายของบริษัท	ที่ให้ระยะเวลาผ่อนผันในการช�าระเบี้ยประกันภัย
เป็นเวลา	30	-	60	วัน	นอกจากนั้น	อัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันภัย
ค้างรับในแต่ละปีมีความใกล้เคียงกัน	 ซ่ึงแสดงถึงการรักษาอัตราใน
การเรียกช�าระเบี้ยประกันภัยของบริษัท	และการรักษาอัตราความคง
อยู่ตามกรมธรรม์

อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลงทุนในปี	 2557	 ถึงปี	 2559	
เท่ากับร้อยละ	5.41	ร้อยละ	5.06	และ	ร้อยละ	5.20	ตามล�าดับ	โดย
เฉลี่ยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ	5	
ซ่ึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอาจปรับตัวเพิ่มข้ึนหรือลดลงเล็ก
น้อยในแต่ละปี	ข้ึนอยู่กับสภาวะของตลาดหลกัทรพัย์	ซ่ึงส่งผลต่อก�าไร
จากการขายเงินลงทุนของบริษัท

อัตราก�าไรสุทธิ	ในปี	2557	ถึงปี	2559	เท่ากับร้อยละ	4.33	ร้อยละ	
7.43	และ	ร้อยละ	9.23	ตามล�าดับ	จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนในปี	2559	
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี	 2558	 เกิดจากลดลงของค่าใช้จ่ายในส่วนของ
เงินส�ารองประกันชีวิตและนโยบายการบริหารควบคุมค่าใช้จ่ายของ
บริษัท

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมในปี	 2557	 ถึงปี	 2559	
เท่ากับร้อยละ	 1.37	 ร้อยละ	 1.77	 และร้อยละ	 1.93	 ตามล�าดับ	
ส�าหรับอัตราส่วนที่เพิ่มข้ึนในปี	 2559	 นี้	 มีสาเหตุส�าคัญจากก�าไร
ส�าหรับปีที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อสินทรัพย์ลงทุน	 ใน
ปี	2557	ถึงปี	2559	ซึ่งเท่ากับ	0.89	เท่า	0.90	เท่า	และ	0.89	เท่า	
ตามล�าดับ	 จะเห็นได้ว่าบริษัทมีความสามารถเพียงพอที่จะสามารถ
ช�าระหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้กับผู้เอาประกัน

Financial Position Summary
	
The Separate Financial Statement 
For	statements	of	financial	position	as	at	December	31,	
2016,	the	Company	had	total	assets	of	282.36	billion	baht,	
a	13	percent	 increase	from	249.58	billion	baht	 in	2015,	
which	consisted	of	the	investment	assets	of	259.36	billion	
baht,	 accounting	 for	 92	 percent	 of	 the	 total	 assets.	
This	was	a	result	of	an	increase	in	cash	flow	from	the	
Company’s	operation.	
	
The	Company	had	 total	 liabilities	of	249.02	billion	baht,	
increasing	by	13	percent	from	2015.	The	significant	increase	
was	from	insurance	contract	liabilities	which	were	recorded	
at	243.10	billion	baht	or	98	percent	of	total	liabilities	in	
2016.	 These	 increased	 26.25	billion	baht	 in	 2015,	 as	 a	
result	of	growth	of	the	Company’s	performance	from	life	
insurance	which	required	the	Company	to	set	higher	life	
policy	reserve.
	
As	at	December	31,	2016,	the	Company	recorded	owners’	
equity	of	33.34	billion	baht,	a	23	percent	 increase	from	
26.99	billion	baht	in	2015.	The	main	reasons	for	the	increase	
were	the	profits	of	5.12	billion	baht	and	gains	on	valuation	
of	available-for-sale	 investments	 -	net	 tax	amounting	 to	
2.23	billion	baht.	Dividend	paid	during	the	year	amounted	
to	1.09	billion	baht.		
	
The Consolidated Financial Statement
As	at	December	31,	2015,	the	Company	had	total	assets	
of	282.36	billion	baht	and	total	liabilities	of	249.03	billion	
baht.	Owners’	equity	in	the	Group’s	consolidated	financial	
statements	was	lower	than	owners’	equity	in	the	separated	
financial	statements	in	the	amount	of	12	million	baht	which	
was	due	to	aggregated	losses	for	the	period	posted	by	
BLAIB	and	BLAC,	respectively.
	
Financial Ratios
	
Liquidity Ratio
Premium	 receivable	 turnovers	 in	 2014-2016	 were	 12.56	
days,	14.01	days	and	16.50	days,	 respectively.	Premium	
receivable	turnovers	were	lower	than	30-60	days	allowed	
by	 the	 Company’s	 policy.	 Similar	 premium	 receivable
turnovers	in	each	year	indicated	the	effectiveness	of	the	
Company’s	premium	receivable	and	its	capacity	to	maintain	
the	persistency	ratio.

Profitability Ratio
Returns	on	investments	in	2014-2016	were	5.41	percent,	
5.06	percent,	and	5.20	percent,	respectively.	The	Company	
had	return	on	investments	averaging	at	5	percent.	Return	
on	investment	may	increase	or	decrease	slightly	each	year,	
depending	on	the	state	of	the	stock	market	which	affects	
profits	from	the	sale	of	investments	of	the	Company.

Net	profit	margins	in	2014-2016	were	4.33	percent,	7.43	
percent,	and	9.23	percent,	respectively.	Net	profit	margins	
increased	this	year	as	a	result	of	a	decrease	in	life	policy	
reserve	and	cost	management	of	the	Company.

Efficiency Ratio
Returns	on	total	assets	in	2014-2016	were	1.37	percent,	
1.77	 percent,	 and	 1.93	 percent,	 respectively.	 Return	 on	
total	assets	increased	this	year	as	a	result	of	the	increase	
in	profits	for	the	year.

Financial Ratio
Insurance	contract	liabilities	to	investment	assets	were	0.88,	
0.89,	and	0.96,	respectively.	The	Company	had	adequate	
capacity	to	repay	the	obligation	to	be	incurred	in	the	future	
of	the	insured.	
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แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตปี 2560
Trends in Life Insurance for 2017

การเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับปีแรกในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา	มีการ
เติบโตเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี	โดยช่องทางการขายหลักที่ช่วย
สนับสนุนการเติบโตดังกล่าวคือ	 ช่องทางธนาคารซ่ึงมีการจ�าหน่าย
สินค้าประเภทสะสมทรัพย์เป็นหลักและเป็นแบบประกันชีวิตท่ีมีเบ้ีย
ประกันภัยรับที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว	 นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายหลักของ
ช่องทางธนาคารเป็นกลุ่มที่มีรายได้ในระดับปานกลางถึงสูงซ่ึงมีความ
สามารถในการช�าระเบี้ยในปีถัดๆ	 ไปได้	ส่งผลให้การเก็บเบี้ยประกัน
ภัยปีต่อของธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ	83	คงที่	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน	ท�าให้เบี้ยประกันภัยรับรวมของธุรกิจยังคงเติบโตได้ดี

ผลการด�าเนินงานของธุรกิจในปี	 2559	 ชะลอตัวลง	 ด้วยผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจและภาวะตกต�่าของอัตราดอกเบ้ีย	ท�าให้บริษัท
ประกันชีวิตลดการขายสนิค้าประเภทสะสมทรพัย์	 และหันมาให้ความ
ส�าคัญกับสินค้าประเภทความคุ้มครองและสินค้าสุขภาพมากขึ้น	

ส�าหรับแนวโน้มในอนาคตคาดว่า	 อัตราการเติบโตของธุรกิจใหม่ท่ี
สะท้อนในรูปเบ้ียประกันภัยรับปีแรกจะยังคงมีอัตราการเติบโตท่ีดี	
ด้วยอัตราการเข้าถึงกรมธรรม์ของประชาชน	(Penetration	Rate)	
ยังคงอยู่ในระดับต�่า	 ในขณะท่ีความต้องการสินค้าประกันชีวิตเพื่อ
ความคุ้มครองชีวิต	สุขภาพ	และเพื่อรายได้ยามเกษียณอายุจะมีเพิ่ม
ข้ึนตามการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร	 และการพฒันาประเทศ
สู่ชุมชนเมืองเพิ่มขึ้น	 (Urbanization)	ประกอบกับภาวการณ์แข่งขัน
ของบริษัทประกันชีวิตในการพัฒนาสินค้าและการบริการให้เข้าถึง
เป้าหมายลูกค้าในแต่ละกลุ่มเพิ่มมากข้ึน	อีกท้ังนโยบายส่งเสริมของ
ภาครัฐที่ต้องการให้บริษัทประกันชีวิตมีบทบาทมากข้ึน	ในการสร้าง
ความมั่นคงพื้นฐานให้กับประชาชน	นอกจากปัจจัยพื้นฐานดังกล่าว	
ยังมีปัจจัยอื่นๆ	ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิต	ดังนี้

1.  เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น	
การเติบโตดี ข้ึนของภาคการส ่งออกท่ีจะช ่วยให ้การผลิตภาค
อุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัวได้ดีข้ึน	การฟื ้นตัว
ของการผลิตภาคเกษตร	 รวมถึงการลงทุนจากภาครัฐที่ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง	ส่งผลให้ประชาชนยังคงมีรายได้ที่จะใช้จ่าย
2.  แนวโน้มประชากรผู้สูงอายุและการเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่ายรักษา
พยาบาล
ประเทศไทยมีแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง	
จากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรของประเทศไทย	ส่งผล
ให้ประชากรวัยท�างานจะต้องเลี้ยงดูประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุมี
จ�านวนเพิ่มขึ้น	 และจากสถิติอายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยที่เพิ่มสูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุจะต้องเพิ่ม
ขึ้นตามไปด้วย	
3.  อัตราการถือครองกรมธรรม์ในประเทศไทยยังอยู่ในระดับต�่า
แม้ว่าสัดส่วนเบี้ยประกันชีวิตต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจะ
เพิ่มข้ึนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา	 อย่างไรก็ตามสัดส่วนดังกล่าวยังคง

อยู่ในระดับที่ต�่ากว่าประเทศที่มีการพัฒนาแล้วมาก	 นอกจากนั้นการ
เติบโตของธุรกิจในระยะที่ผ่านมาถูกขับเคลื่อนด้วยสินค้าสะสมทรัพย์
เป็นส่วนใหญ่	 จึงอาจพิจารณาได้ว่าระดับความคุ้มครองที่ครัวเรือนมี
ยังต�่ามาก
4. ความต้องการการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
จากการเติบโตของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศแถบเอเชียส่งผลให้กลุ่ม
คนชั้นกลางมีจ�านวนเพิ่มขึ้น	โดยการเติบโตเพิ่มขึ้นของจ�านวนคนชั้น
กลางนี้	 เป็นกลุ่มซ่ึงมีการศึกษาสูงข้ึน	 มีความรู้ความเข้าใจ	 มีการ
เตรียมความพร้อมในเร่ืองของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล	 การ
วางแผนการเงินแบบรอบด้านท้ังการประกันชีวิต	ทรัพย์สินและ
กองทุนรวมจึงเร่ิมมีบทบาทมากข้ึน	ท�าให้เพิ่มโอกาสในการขยาย
ตลาดประกันชีวิต
5.  การเกิดช่องทางขายและผู้เล่นรายใหม่จากการพัฒนาของ
เทคโนโลยีทางการเงิน
จากการพฒันาเทคโนโลยีทางการเงิน	(Fintech)	ซ่ึงจะมบีทบาทส�าคญั
ที่จะช่วยให้ธุรกิจการเงินขยายตัว	 แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีทาง
การเงินและการพัฒนาบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ	ที่เติมเต็ม
ความต้องการของลูกค้า	 ยังส่งผลให้เกิดช่องทางขายและผู้เล่นใหม่
ในตลาดมากข้ึนด้วย	 โดยช่องทางขายประกันชีวิตผ่านธนาคารเป็น
ช่องทางแรกๆ	ที่จะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการ
เงินนี้	 เนื่องจากเทคโนโลยีจะช่วยให้ลูกค้าไม่จ�าเป็นต้องติดต่อแบบ	
Face	to	Face	กับธนาคารอีกต่อไป
6.  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิตอล
แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการใช้สื่อออนไลน์เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนือ่ง	เป็นโอกาสให้บริษทัประกันชีวิตสามารถเข้าถึงกลุม่ลกูค้าใหม่ๆ	
ได้มากข้ึน	แต่ในขณะเดียวกันผูบ้ริโภคจะสามารถตรวจสอบและค้นหา
ข้อมลูตามสือ่ออนไลน์	รวมไปถึงการเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะของสนิค้า	
ราคา	และบริการได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน	ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการ
แข่งขันในตลาดที่รุนแรงมากขึ้นตามมาด้วย

จากข้อมูลข้างต้นบริษัทจ�าเป็นต้องพัฒนาช่องทางการจ�าหน่ายให้มี
ความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
และตอบสนองแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนอนาคต	นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์จะ
ต้องมีความน่าสนใจ	สามารถช่วยเร่ืองการวางแผนเกษียณและ
วางแผนหลักประกันท่ีมากพอให้กับครอบครัว	อีกท้ังมีเงินส�ารอง
เตรียมพร้อมค่าใช้จ่ายส�าหรับการรักษาพยาบาลในอนาคตได้	 ช่วยให้
สามารถด�ารงชีวิตภายหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขและสิ่งที่ส�าคัญ
ที่ไม่น้อยไปกว่าช่องทางการจ�าหน่ายและผลิตภัณฑ์ก็คือ	 การบริการ
และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถ
เติบโตได้อย่างมั่นคง	ยั่งยืน	และสามารถแข่งขันอยู่ในตลาดได้ต่อไป
ในอนาคต

The	growth	in	first	year	premiums	has	grown	steadily	over	
the	last	10	years.	The	main	sales	channel	supporting	this	
growth	is	bancassurance	channel,	which	primarily	supplies	
endowment	plans,	where	the	premiums	are	normally	higher	
than	other	types	of	life	insurance.	Besides	this,	the	target	
consumer	 group	 of	 bancassurance	 channel	 consists	 of	
medium-to-high	 income	 clients,	who	 have	 the	 ability	 to	
pay	 renewal	 premiums,	 resulting	 a	 stable	 83	 percent	
renewal	 rate	 in	 comparing	 to	 an	 equivalent	 period	 last	
years	and	a	steady	growth	of	the	life	insurance	industry’s	
total	premium	income.	

In	 2016,	 business	 operations	 slowed	 because	 of	 the	
adverse	effects	of	a	slow	economy	and	a	downturn	 in	
interest	rates.	This	caused	insurance	companies	to	reduce	
sales	of	 endowment-type	products,	 and	 turn	 instead	 to	
focus	on	life	protection	and	health	products.

Regarding	 future	 prospects,	 it	 is	 expected	 that	 new
business	growth	reflecting	first	year	premiums	will	continue	
at	a	good	rate,	as	the	life	insurance	penetration	rate	still	
low	while	the	needs	of	insurance	products	for	life	protection,	
health,	 and	 retirement	 income	 will	 increase	 along	 with	
changes	in	demographics	and	the	trend	towards	urbanization	
combined	 with	 increasing	 competition	 among	 insurance	
companies	 to	 develop	 products	 and	 services	 to	 reach	
each	group	of	target	customers	as	well	as	the	government	
sector’s	policy	to	support	and	promote	life	insurance	in	
building	 fundamental	 security	 for	 people.	 Besides	 the	
basic	factors	mentioned,	other	 factors	which	may	affect	
the	insurance	business	are	listed	as	follows:

1.  An improved Thai economic outlook
Growth	in	the	export	sector	will	help	industrial	products	
and	 private	 investment	 to	 make	 a	 stronger	 recovery.	
Recovery	of	agricultural	sector	production,	involving	steadily	
growing	 public	 sector	 investment,	 will	 result	 in	 people	
having	money	to	spend.
2.  Trend toward an aging population and rising medical 
costs
Thailand’s	trend	towards	an	aging	population	is	steadily	
increasing.	This	change	in	national	demographics	means	
that	people	of	working	age	must	at	the	same	time	care	
both	 for	 their	 children	 and,	 increasingly,	 old	 people	 as	
well,	naturally	resulting	in	increased	costs	of	living.			
3.  A penetration rate of life insurance in Thailand
Although	 the	 ratio	 of	 life	 insurance	 premiums	 to	 gross	
domestic	product	has	increased	in	recent	times,	it	is	still	

much	lower	than	in	more	developed	countries.	Additionally,	
business	growth	during	this	period	was	for	the	most	part	
driven	by	endowment	products,	suggesting	that	household	
life	protection	coverage	is	still	very	low.
4.  Personal Financial Planning Needs
Economic	 growth	 in	 Asia	 has	 resulted	 in	 a	 growing	
middle-class	 population.	 This	 demographic	 has	 a	 high	
level	of	education,	knowledge	and	insight,	and	its	members	
are	 ready	 for	 personal	 financial	 planning.	 Therefore,	
comprehensive	financial	planning	 includes	 life	 insurance,	
property	insurance	and	mutual	funds	are	beginning	to	play	
a	larger	role,	creating	more	opportunities	for	expansion	
in	the	life	insurance	market.
5.  Sales channels and new players resulting from 
developments in financial technology
The	 development	 of	 financial	 technology,	 or	 “fintech,”	
will	play	an	important	role	in	the	expansion	of	financial	
business.	However,	it	will	at	the	same	time,	result	in	the	
financial	 technology	 and	 the	 new	 financial	 service	
development	 that	 fulfill	customer	needs.	 Insurance	sales	
through	 bancassurance	 channel	 is	 most	 likely	 be	 the	
first	 one	 to	 be	 affected	 by	 this	 change,	 as	 the	 new	
technologies	will	mean	a	reduced	need	in	the	future	for	
customers	 to	 physically	 go	 to	 a	 bank	 for	 face-to-face	
encounters.
6.  Changes in consumer behavior in the digital age
There	is	a	steadily	increasing	trend	for	consumers	to	use	
online	media.	This	provides	an	opportunity	for	insurance	
companies	 to	 reach	 new	 customers,	 but	 by	 the	 same	
token,	consumers	are	able	to	find	and	analyze	information	
available	online,	so	that	comparisons	of	prices,	products,	
and	services	will	be	easier	and	more	convenient	for	them	
which	also	resulted	in	a	more	intense	competition	in	the	
market.

From	the	above	 information,	 it	 is	clear	that	 in	order	to	
respond	to	the	needs	of	each	customer	group,	as	well	as	
to	upcoming	trends,	the	Company	will	need	to	diversify	
its	distribution	channels.	Additionally,	products	will	need	to	
be	 compelling,	 able	 to	 help	 with	 retirement	 plans	 and	
primary	insurance	that	is	sufficient	for	families.	Then,	too,	
there	must	be	funds	in	reserve	for	future	health	care	and	
helping	people	to	be	comfortable	in	post-retirement	life.	
No	less	important	than	distribution	channels	are	service	
and	the	good	image	of	the	organization,	which	will	enable	
the	Company	to	grow	at	a	secure	and	sustainable	rate	
and	be	competitive	in	future	markets.



124 125

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) | Bangkok Life Assurance PLCร�ยง�นประจำ�ปี 2559 | Annual Report 2016

รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate Governance Committee Report

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

	 	 	 ด้วยคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	ให้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการก�ากับดูแลกิจการตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและตามแนวทางปฏิบัติของสากล	ซึ่งได้ถือปฏิบัติและมีการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	พร้อมทั้งพัฒนาส่งเสริม
ให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และบุคลากรของบริษทั	น�าหลกัส�าคญัในการก�ากับดแูลกิจการท่ีดมีาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการให้มปีระสทิธิภาพ	
โปร่งใส	ตรวจสอบได้	ด้วยมุ่งหวังสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

	 	 	 ในปี	2559	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีการจัดประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	รวม	3	ครั้ง	 เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการ
บรหิารจดัการและจรรยาบรรณของบริษทั	 ทัง้ในด้านการก�าหนดนโยบาย	 แนวปฏบัิติและการประเมนิผล	 ตลอดจนพจิารณาทบทวนแนวปฏบัิติ
อย่างสม�่าเสมอให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	สรุปสาระส�าคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้
	
	 	 	 1.		 เสนอนโยบายและออกระเบียบปฏิบัติต่างๆ	ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 	 	 2.		 ทบทวนแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท	 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของสถาบันหรือ
	 	 	 	 	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อาทิ
	 	 	 	 	 	 	 2.1	ทบทวนมาตรการการรับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนด้านทุจริตประพฤติมิชอบและการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
	 	 	 	 	 	 	 2.2	ทบทวนแนวปฏิบัติการรับหรือการให้ของขวัญ	สินบน	และผลประโยชน์อื่นใด
	 	 	 	 	 	 	 2.3	พฒันาปรบัปรุงคู่มอืบรรษทัภบิาลและคู่มอืจรรยาบรรณ	ตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีดี่และตามหลกัมาตรฐานสากล
	 	 	 3.		 ติดตามการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานและตัวแทนประกันชีวิต
	 	 	 4.		 ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันก�ากับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รายงาน	ความ
	 	 	 	 	 คืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

	 	 	 จากการที่บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมและการก�ากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน	 สังคมและ
สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด	เป็นผลให้บริษัทได้รับรางวัลและการประเมินจากองค์กรต่างๆ	ดังนี้
	 	 	 1.		 รางวัลบริษทัประกันภยัท่ีมกีารบริหารงานดเีด่น	อนัดบั	1	ประจ�าปี	2558	(Prime	Minister’s	Insurance	Awards)	จากส�านกังาน
	 	 	 	 	 คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)
	 	 	 2.		 รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น	(Call	Center)	ประจ�าปี	2559	จากส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
	 	 	 	 	 ผู้บริโภค	(สคบ.)
	 	 	 3.		 การประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	บริษัทได้รับการจัด
อันดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน	(Corporate	Governance	Rating,	CG	Rating)	ในระดับ	“ดีมาก”	หรือ	“4	ดาว”
	
	 	 	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีความเชื่อมั่นว่า	การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม	มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย	จะช่วยเสริมสร้างรากฐานให้การพัฒนาของบริษัทมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

นางคมคาย ธูสรานนท์
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี Mrs. Komkai Thusaranon

Chairman	of	the	Good	Corporate	Governance	Committee

Dear	Shareholders,

	 	 	 The	Good	Corporate	Governance	Committee	is	appointed	by	the	Board	of	Directors	to	take	an	oversight	role	over	
the	 Company’s	 corporate	 governance	 and	 its	 compliance	 with	 the	 principles	 of	 good	 corporate	 governance	 and	
international	practices.	This	involves	working	with	the	Company’s	Directors,	Executives,	and	personnel	to	stress	a	use	
of	 good	 governance	 as	 a	 leading	 guide	 for	 efficient,	 transparent,	 and	 accountable	management	with	 the	 goal	 of	
building	confidence	of	shareholders,	investors,	and	all	groups	of	stakeholders.

	 	 	 In	2016,	 the	Good	Corporate	Governance	Committee	met	 three	 times	 to	exercise	 its	oversight	 role	over	 the	
Company’s	 management	 and	 ethical	 conducts	 by	 forming	 corporate	 policy,	 practical	 guides,	 and	 performance	
evaluations.	The	Committee	also	conducts	regular	reviews	of	practical	guides	to	ensure	their	suitability	and	consistency	
with	sustainable	business	practices.	A	summary	of	important	actions	is	listed	below:

	 	 	 1.		 Proposed	policies	and	regulations	to	further	promote	good	corporate	governance.
	 	 	 2.		 Reviewed	 the	 Company’s	 corporate	 governance	 guide	 for	 compliance	 with	 international	 practices	 and	
	 	 	 	 	 recommendations	of	relevant	institutions	and	agencies	as	follows:
	 	 	 	 	 	 	 2.1		Reviewed	notification	procedures	for	whistle	blowing	or	complaints	of	fraud,	misconduct	and	ethical		
	 	 	 	 	 	 	 	 	violations.
	 	 	 	 	 	 	 2.2		Reviewed	guidelines	in	regards	to	receiving	gifts	or	giving	gifts,	bribes	and	other	forms	of	benefits.
	 	 	 	 	 	 	 2.3		Revised	the	Company’s	corporate	governance	and	ethics	handbooks	to	be	in	line	with	the	principles	
	 	 	 	 	 	 	 	 	of	good	corporate	governance	and	international	standards.
	 	 	 3.		 Monitored	compliance	with	the	code	of	ethics	of	the	Company’s	personnel	and	insurance	agents.
	 	 	 4.		 Supervised	Company	management	to	ensure	compliance	with	the	principles	of	good	governance	of	relevant		
	 	 	 	 	 institutions	or	agencies,	and	reported	work	results	to	the	Board	of	Directors.

	 	 	 Having	 conducted	 business	 according	 to	 our	 business	 ethics	 and	 good	 corporate	 governance,	 alongside	
continuously	fulfilling	our	responsibilities	towards	the	community,	society,	and	the	environment,	the	Company	has	been	
presented	awards	and	commendations	by	various	organizations,	as	follows:
	 	 	 1.		 1st	place	for	outstanding	management,	namely	“Prime	Minister’s	Insurance	Award”	for	2015,	presented	by	the	
	 	 	 	 	 Office	of	Insurance	Commission.	
	 	 	 2.		 Outstanding	Consumer	Complaint	Solutions	Center	Award	 for	2016,	presented	by	 the	Office	of	Consumer
	 	 	 	 	 Protection	Board.
	 	 	 3.		 Rated	as	a	Thai	listed	company	with	a	“very	good”	or	“four-star”	corporate	governance	by	the	Thai	Institute		
	 	 	 	 	 of	Directors.	

	 	 	 The	Good	Corporate	Governance	Committee	is	certain	that	having	good	corporate	governance	and	conducting	
businesses	with	 fairness	 and	 responsibility	 to	 society	 and	 stakeholders	 is	 a	 strong	 foundation	 for	 the	Company’s	
development	towards	sustainable	growth.
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate Governance

บริษัทให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	โดยบริษัทมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	โปร่งใส	ตรวจสอบได้และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	 ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและผู้
มีส่วนได้เสีย	รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย	บริษัทจึงได้ด�าเนินกิจการ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	 2555	
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	และแนวปฏบัิติทีดี่ตาม	ASEAN	
Corporate	Governance	Scorecard	(ASEAN	CG	Scorecard)	
โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	เพื่อให้กรรมการ	
ผู้บริหาร	พนักงาน	ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	โดยมีสาระ
ส�าคัญดังนี้

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการให้ความส�าคัญกับการก�ากับให้องค์กรมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และมีความมุ่งมั่นใน
การประกอบธรุกิจอย่างซ่ือสตัย์และเป็นธรรมต่อสงัคม	เพือ่การพฒันา
ที่ยั่งยืน	ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การยึดมั่นในหลักการก�ากับกิจการที่ดี
คณะกรรมการและบุคคลในองค์กรต้องยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	6	ประการ	ดังนี้
Accountability	ความรบัผดิชอบต่อการตัดสนิใจและการกระท�าของ
ตนเองและสามารถชี้แจงหรืออธิบายการตัดสินใจนั้นได้
Responsibility	ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่	และภาระงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถสูงสุด	 ด้วยความ
รอบคอบ	ภายใต้กฎระเบียบ	รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร
Equitability การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน	เป็น
ธรรมต่อทุกฝ่ายและมีค�าอธิบายได้
Transparency	ความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่ตรวจสอบได้	และ
การเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสแก่ผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย
Ethics	การมีจริยธรรม	จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	ภายใต้
กฎระเบียบ	รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรและมีแนวประพฤติ
ปฏิบัติทางธุรกิจที่ซื่อสัตย์เป็นมิตร	และยุติธรรม
Corporate Social Responsibility	การมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม

แนวทางปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตระหนักและให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น	โดย
มีนโยบายที่จะปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น	จะไม่กระท�าการใดๆ	อันเป็น

การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	 และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้
สิทธิของตน	อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

1.  สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย								
	 	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิข้ันพื้นฐานในการซ้ือขายหรือโอนหุ้น	 การมีส่วน
	 	 แบ่งในก�าไร/เงินปันผล	การรับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีเพียงพอ
	 	 และทันต่อเหตุการณ์	การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงลง
	 	 คะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่ส�าคัญและมีสิทธิแสดงความคิดเห็น	ซัก
	 	 ถามในการประชุมผู้ถือหุ้น	การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
	 	 บุคคลใดๆ	 เข้าร่วมประชุมแทนตน	 การแต่งต้ังหรือถอดถอน
	 	 กรรมการและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	และการแต่งต้ังผู้
	 	 สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

2.  การให้สิทธิต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

  ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1)	 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งค�าถามเพื่อสอบถามข้อมูลในวาระการ
	 	 ประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	
	 	 -	ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�าปี	 2559	 เมื่อวัน
	 	 	 องัคารที	่26	เมษายน	2559	บรษิทัได้จดัส่งหนงัสอืเชิญประชุม
	 	 	 ผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการ
	 	 	 ล่วงหน้าก่อนการประชุม	21	 วัน	พร้อมด้วยรายละเอียด
	 	 	 ประกอบวาระการประชุม	อาทิ	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 ครัง้ท่ีผ่านมา	รายงานประจ�าปี	แนวปฏบัิติในการเข้าร่วมประชุม
			 	 การมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น	 และการออกเสยีงลงคะแนน	 เป็นต้น
	 	 	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการ
	 	 	 ประชุมล่วงหน้า	นอกจากนี้	บริษัทได้ลงประกาศการจัดการ
	 	 	 ประชุมในหนงัสอืพมิพ์	 และได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชุมทาง
	 	 	 เว็บไซต์ของบริษัท	(www.bangkoklife.com)	อีกทั้งบริษัท
	 	 	 ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ	ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่
	 	 	 ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2)	 บริษัทจัดท�าหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	โดยได้ก�าหนดวาระการ
	 	 ประชุมไว้เป็นเร่ืองๆ	อย่างชัดเจน	มกีารระบุวัตถุประสงค์	เหตผุล
	 	 และความเห็นของกรรมการของแต่ละวาระ	ยกตัวอย่างเช่น	
1.		 วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ	 มีการระบุชื่อ	 พร้อมประวัติย่อ
	 	 ของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง		
2.		 วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	มีรายละเอียดช่ือผู้สอบบัญชี	บริษัทท่ี
	 	 สงักัด	ประสบการณ์ความสามารถของผูส้อบบัญชี	รวมทัง้ประเด็น
	 	 เก่ียวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าบริการของผู้สอบ
	 	 บัญชีไว้ให้ชัดเจน	
3.		 วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล	 มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงิน
	 	 ปันผล	 จ�านวนเงินปันผลทีเ่สนอจ่าย	 อตัราเงินปันผลท่ีเสนอจ่าย	
	 	 พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา

The	Company	stresses	the	importance	of	following	the	inter-
nationally	 recognized	 principles	 of	 good	 corporate	 gover-
nance	by	committing	itself	to	conduct	business	with	integrity,	
transparency,	accountability,	and	responsibility	to	society	at	
large.	This	helps	build	trust	and	confidence	among	share-
holders	and	stakeholders	as	well	as	other	involved	parties.	
To	 this	 end,	 the	 Company	 has	 established	 the	 policy	 in	
Good	Corporate	Governance	which	is	in	line	with	the	“Prin-
ciples	of	Good	Governance	for	Listed	Companies	B.E.	2555	
(2012)”	promulgated	by	the	Stock	Exchange	of	Thailand,	as	
well	as	the	best	practices	of	the	ASEAN	Corporate	Gover-
nance	(CG)	Scorecard,	advised	by	the	Institute	of	Directors	
of	 Thailand	 (IOD)	 as	 a	 practiced	 guidance	 for	 Directors,	
Executives,	and	employees	adhere.	Details	are	as	follows:

Good Corporate Governance Policy
The	Company’s	Board	of	Directors	takes	priority	of	having	
management	system	that	 is	efficient,	 transparent,	account-
able,	and	committed	 to	conducting	business	with	 integrity	
for	development	of	a	just	and	sustainable	society,	along	with	
maintenance	of	benefits	for	all	concerned	shareholders	and	
stakeholders.

Adherence to Good Corporate Governance.
Board	of	Directors	and	all	employees	must	adhere	to	these	
six	good	governance	principles:
Accountability	 Being	 responsible	 for	 one’s	 own	 decisions	
and	actions	and	able	to	explain	or	justify	the	decisions	taken.
Responsibility	Performing	 the	 assigned	 duties	with	 utmost	
knowledge,	 expertise	 and	 diligence	 as	 well	 as	 taking	 into	
account	the	regulatory	requirements	and	the	highest	interests	
of	the	organization.
Equality	Treating	all	stakeholders	equitably	and	fairly	 in	a
justifiable	manner.
Transparency	Ensuring	 transparency	 through	 examinable
business	 operations	 and	 fair	 disclosure	 to	 all	 concerned
parties.
Ethics Upholding	moral	and	professional	ethics	while	con-
ducting	business,	within	the	regulatory	boundaries	and	the	
organization’s	best	 interests,	and	observing	codes	of	con-
duct	that	promote	honesty,	friendliness	and	fairness.
Corporate Social Responsibility	 Taking	 responsibility	 to
address	society’s	area	of	concerns.

Guidelines on Corporate Governance

Section 1: Rights of Shareholders
The	Company’s	Board	of	Directors	recognizes	and	stresses	
the	importance	of	its	shareholder’s	rights	through	policies	of	

protecting	those	rights	from	actions	which	might	discriminate	
or	 infringe	 upon	 them	 and	 encouraging	 shareholders	 to	
make	use	of	their	fundamental	rights,	as	listed	below:

1.  Basic Rights of Shareholders Under the Law
	 	 Shareholders	have	their	basic	rights	to	buy,	sell,	or	transfer	
	 	 shares.	They	are	entitled	to	a	share	of	the	organization’s	
	 	 profit/dividends	and	to	receive	sufficient	and	up-to-date
	 	 business	information.	They	also	have	their	right	to	attend	
	 	 shareholders’	 meetings	 in	 order	 to	 approve	 important
	 	 matters,	provide	opinions,	ask	questions,	and	assign	an
	 	 independent	director	or	any	other	persons	as	a	proxy	to	
	 	 attend	the	meeting	on	their	behalf.	They	also	can	appoint	
	 	 or	impeach	Directors,	determine	Directors’	remuneration,
	 	 and	 appoint	 financial	 auditors	 and	 determine	 their	
	 	 remuneration.

2.  Rights of the Shareholder in the Shareholder’s Meeting

  Before the Shareholders’ Meeting
1)	 The	Company	grants	 shareholders	 the	 right	 to	 submit
	 	 inquiries	on	data	and	agenda	in	advance	of	a	Shareholder’s
	 	 Meeting.
	 	 -	For	the	2016	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	
	 	 	 (AGM)	 which	 was	 held	 on	 Tuesday,	 26	 April,	 2016,
	 	 	 the	Company	distributed	 the	meeting	 notifications	 in
	 	 	 both	Thai	and	English	languages	twenty-one	(21)	days	
	 	 	 in	 advance,	 along	 with	 attachments	 which	 included
	 	 	 minutes	of	the	previous	shareholders’	meeting,	annual
	 	 	 report,	guidelines	for	the	meeting,	and	the	appointment	
	 	 	 of	 shareholder	proxies	 and	 voting.	 This	was	 to	give
	 	 	 shareholders	time	to	study	the	information	beforehand.	
	 	 	 Additionally,	 the	 Company	 posted	 the	 notice	 of	 the
	 	 	 meeting	in	the	newspaper	and	on	its	website	(www.
	 	 	 bangkoklife.com).	No	additional	agenda	was	introduced	
	 	 	 for	 approval	 during	 the	 meeting	 other	 than	 those	
	 	 	 specified	in	the	meeting	notification.
2)	 The	Company	prepared	 the	meeting	notification	which
	 	 clearly	 itemized	 the	meeting	agenda	along	with	stated
	 	 objectives,	reasons,	and	opinions	of	the	Board	for	each
	 	 agenda,	including	such	items	as:
1.		 For	a	consideration	of	Director	appointments,	names	and	
	 	 curricula	vitae	of	all	nominees	were	provided.
2.		 For	a	consideration	of	auditor	appointment,	name	of	auditor,	
	 	 name	of	the	audit	company,	level	of	auditor’s	experience	
	 	 along	with	their	independence	and	their	service	fees	were	
	 	 provided.
3.		 For	an	authorization	of	dividend	distribution,	the	dividend
	 	 distribution	policy,	the	amount	and	percentage	proposed	
	 	 to	 be	 distributed	 along	 with	 reasons	 and	 supporting
	 	 information	were	provided.
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วันประชุมผู้ถือหุ้น
1)	 บริษัทมีการอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้า
	 	 ร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี	 โดยจัดสถานที่ประชุมให้
	 	 เหมาะสม	สะดวกแก่การเดินทาง	และบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
	 	 หุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	 สามารถมอบฉนัทะ
	 	 ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นๆ	เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
	 	 แทนได้
2)	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทมีการก�าหนดเวลาท่ีเหมาะสมและ
	 	 เพียงพอท่ีผู้ถือหุ้นจะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น	หรือซักถาม
	 	 พร้อมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีระบบการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและ
	 	 ระบบการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด	(Barcode)	เพื่อให้เกิดความ
	 	 ถูกต้องและรวดเร็ว	สามารถแจ้งผลการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้
	 	 ทราบทันที	และมีบุคคลท่ีเป็นอิสระเข้าร่วมสังเกตการณ์	เพื่อ
	 	 ตรวจสอบการประชุมให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
3)	 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นราย
	 	 บุคคล	
4)	 กรรมการและผู้บริหารให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมประชุม	เว้น
	 	 แต่ติดภารกิจส�าคัญจนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	ท้ังนี้ในการ
	 	 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี	2559	เมือ่วันองัคารท่ี	26	เมษายน
	 	 2559	มีกรรมการเข้าร่วมประชุม	14	ท่าน	ทั้งนี้	 กรรมการ
	 	 ผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามและรับฟังข้อ
	 	 เสนอแนะของผู้ถือหุ้น	 นอกจากนี้	 บริษัทได้เชิญ	 คุณนงลักษณ์
	 	 พุม่น้อย	ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีภายนอก	จากบรษิทั	ส�านกังาน	อวีาย
	 	 จ�ากัด	เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามในวาระพิจารณาอนุมัติ
	 	 งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 และเชิญ
	 	 คุณเลิศศักดิ์	สุธรรมพร	ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ	จากส�านักงาน
	 	 กฎหมายคนึง	แอนด์	พาร์ทเนอร์ส	 จ�ากัด	 เข้ามาท�าหน้าที่ดูแล
	 	 ให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส	 ถูกต้องตามกฎหมายและข้อ
	 	 บังคับของบริษัท

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
1)	 บริษัทเปิดเผยคะแนนเสียงอย่างชัดเจน	โดยแยกคะแนนเสียง
	 	 เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	และงดออกเสียง	 โดยเปิดเผยหลังการ
	 	 ประชุมเสร็จสิ้นผ่านระบบ	SET	Community	Portal	ของ
	 	 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และเผยแพร่บนเว็บไซต์บรษิทั
	 	 อย่างช้าในวันท�าการถัดไป	
2)	 บริษัทจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	ภายใน	14	วันนับจาก
	 	 วันประชุมผู้ถือหุ้น	 ซ่ึงเผยแพร่บนเว็บไซต์บรษิทั	 โดยรายงานการ
	 	 ประชุมได้บันทึกการช้ีแจงข้ันตอนการลงคะแนน	 และวิธีการ
	 	 แสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนด�าเนินการประชุม	 รวม
	 	 ถึงบันทึกค�าถามค�าตอบ	และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate Governance

	 	 อีกท้ังบันทึกรายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการท่ี
	 	 ลาประชุมด้วย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	ทั้ง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 นักลงทุนสถาบัน	 หรือผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ	 โดยมุ่งเน้นการป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น	 การ
ก�ากับดูแลให้ผู ้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิข้ันพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน	โดยบริษัทด�าเนินการต่างๆ	ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1)	 บริษัทก�าหนดให้มีการให้ข้อมูลและระเบียบเก่ียวกับการประชุมผู้
	 	 ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการประชุมที่ชัดเจนและเพียงพอแก่
	 	 ผูถื้อหุ้น	 เพือ่พจิารณาก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
	 	 21	วัน	นอกจากนี้บริษัทต้องน�าเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 ฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย	 30	 วัน
	 	 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2)	 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ
	 	 ที่ใช้ในการประชุม	 ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ	 รวมทั้งสิทธิการ
	 	 ออกเสียงลงคะแนนแบบ	1	หุ้นต่อ	1	เสียง
3)		 ในการประชุมผูถื้อหุ้น	กรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยีในวาระการประชุมใด
	 	 ต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบและงดเว้นการมีส่วนร่วมใน
	 	 การประชุมพิจารณาวาระนั้น
4)	 บริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ท�าการแจ้งล่วงหน้าแก่ผู้ถือ
	 	 หุ้น	โดยเฉพาะวาระที่ส�าคัญซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่มีข้อมูลและเวลาที่
	 	 เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจ

2.  การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ	5	ของจ�านวนสิทธ์ิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	มี
สิทธิ์ที่จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	 และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย	
3	เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี	โดยมีวิธีปฏิบัติและข้ันตอนการ
พิจารณาเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท	ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
ประจ�าปี	 2559	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ในระหว่างวันท่ี	30	กันยายน	-	31	ธันวาคม	2558	เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ที่	www.bangkoklife.com	และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Shareholder’s Meeting Day
1)	 The	 Company	 made	 it	 convenient	 to	 shareholders	 to
	 	 exercise	 their	 rights	 and	 voice	 opinion	 by	 holding	
	 	 the	 meeting	 at	 an	 easily	 accessible	 location.	 Those	
	 	 shareholders,	who	were	unable	 to	attend	 the	meeting,
	 	 could	 assign	 the	 proxy	 rights	 to	 Independent	Director	
	 	 or	others	to	cast	votes	on	their	behalf.
2)	 During	 the	 meeting,	 the	 Company	 allowed	 adequate
	 	 amount	of	time	for	shareholders	to	express	opinions	or		
	 	 ask	questions.		The	Company	used	barcode	technology		
	 	 to	 register	 shareholders	 and	 to	 count	 the	 votes.	With
	 	 the	 technology,	 the	 vote	 counting	 was	 conducted	
	 	 accurately	and	quickly	to	allow	prompt	announcements	
	 	 to	the	shareholders	of	the	vote	results.		In	addition,	there	
	 	 is	a	monitoring	conducted	by	independent	observers	to		
	 	 ensure	the	meeting	was	conducted	correctly.
3)	 The	 Company	 allowed	 shareholders	 to	 exercise	 their
	 	 right	in	electing	Directors,	individually.
4)	 The	Board	of	Directors	and	Executives	took	the	meeting	
	 	 attendance	a	top	priority,	unless	there	were	other	important		
	 	 engagements	that	caused	the	attendance	impossible.	At
	 	 the	 2016	 Annual	 General	Meeting	 of	 Shareholders	 on
	 	 Tuesday,	 26	 April,	 2016,	 14	 Directors	 were	 present.	
	 	 The	 President	 and	 Executives	 provided	 explanations,	
	 	 answered	enquiries	and	listened	to	suggestions	made	by	
	 	 the	 shareholders.	 Besides	 this,	 the	 Company	 invited
	 	 Khun	 Nonglak	 Pumnoi,	 an	 external	 auditor	 from	 EY
	 	 Company	Limited	to	the	meeting	to	answer	queries	that	
	 	 might	 arise	 during	 the	 shareholders’	 consideration	 of
	 	 authorizing	the	financial	statements	for	the	year	ending
	 	 31	 December,	 2015.	 The	 Company	 also	 invited	 Khun
	 	 Lertsak	Suthamporn,	an	independent	legal	advisor	from
	 	 Khanung	 &	 Partners	 Law	 Firm,	 to	 observe	 that	 the
	 	 meeting	was	carried	out	transparently	and	in	compliance	
	 	 with	the	laws	and	the	Company’s	internal	regulations.

After the Shareholders’ Meeting
1)	 The	Company	clearly	disclosed	voting	results,	classifying	
	 	 as	 approvals,	 disapprovals,	 and	 abstentions,	 after	 the
	 	 meeting	via	the	“SET	Comnunity	Portal”	system	of	the
	 	 Stock	 Exchange	 of	 Thailand,	 and	 published	 the	 same	
	 	 information	 on	 its	 website	 on	 the	 next	 business	 day,	
	 	 at	the	latest.
2)	 Fourteen	(14)	days	after	the	meeting	date,	the	Company	
	 	 published	a	minute	of	the	Shareholder’s	Meeting	on	the
	 	 Company’s	website.	The	minute	detailed	an	explanation
	 	 of	the	voting	method	and	the	vote	tabulation	procedures	
	 	 which	occurred	before	the	meeting	began,	questions	and	

	 	 answers,	voting	results	of	each	agenda,	and	a	list	the
	 	 Board	members	who	attended	and	missed	the	meeting.

Section 2: Equitable treatment of shareholders
The	Company	treats	all	shareholders	with	equality	and	fairness,
including	major	shareholders,	minority	shareholders,	 institu-
tional	 shareholders,	 or	 foreign	 shareholders	 and	 aims	 to	
protecting	them	against	shareholder	right’s	violations	and	to	
ensuring	that	they	receive	equitable	treatment	as	follows:

1. Providing Information before Shareholder’s Meetings
1)	 The	Company	provided	the	shareholders	with	clear	and		
	 	 adequate	 information	 as	 well	 as	 relevant	 regulations
	 	 before	 the	 meeting,	 at	 least	 twenty-one	 (21)	 days	 in
	 	 advance.	 In	 addition,	 the	 Company	 published	 on	 its	
	 	 website	 the	 complete	 set	 of	 the	meeting	 invitation	 in
	 	 both	 Thai	 and	English	 for	 at	 least	 thirty	 (30)	 days	 in
	 	 advance.	
2)	 The	 Board	 of	 Directors	 ensured	 that	 the	 Company	
	 	 informing	 shareholders	 of	 the	 meeting’s	 rules,	 voting	
	 	 procedure,	and	voting	rights	whereby	one	share	counts
	 	 as	one	vote.
3)	 For	 the	 shareholders’	 meeting,	 the	 attendees	 were	
	 	 informed	of	a	presence	of	Directors’	conflicting	interest
	 	 during	 the	 director	 appointment	 agenda.	 The	 Director
	 	 was	 excluded	 from	 taking	 part	 of	 the	 consideration	
	 	 process	of	such	agenda.

2. Protection of minority shareholders
The	 Company	 provided	 an	 opportunity	 for	 individual	 or	
multiple	shareholders	that	in	aggregation	is	no	less	than	5	
percent	of	all	Company’s	votes	to	propose	meeting	agendas	
for	 the	shareholders’	meeting	and	to	nominate	candidates	
for	the	directorship	role	in	advance,	at	least	three	months	
prior	to	the	end	of	the	fiscal	period.		Nominating	methods	
and	procedures	were	published	on	the	Company’s	website.		
For	the	2016	Annual	General	Meeting	of	shareholders,	the	
Company	provided	the	opportunity	for	minority	shareholders	
to	 nominate	 persons	 for	 the	 directorship	 role	 during	 the	
period	from	30	September	-	31	December,	2015	via	www.
bangkoklife.com	and	the	Securities	Exchange	of	Thailand’s	
news	system.
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3.  การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์
เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งหน้าที่	 หรือ
อยู่ในฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงท่ีเป็นสาระส�าคัญของบริษัท	
อันเป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์	(Insider	
Trading)	บริษัทได้ก�าหนดการใช้ข้อมูลภายในและการซ้ือขายหลัก
ทรัพย์เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ทราบ	 โดย
สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
1)	 ห้ามกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานที่สามารถเข้าถึงรายงาน
	 	 ทางการเงินท่ียังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนกระท�าการซ้ือขาย
	 	 โอน	 หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา	 30	 วัน
	 	 ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน	และ	1	วันหลงัการเปิดเผยงบการเงิน	
2)	 กรรมการ	ผู้บริหาร	รวมท้ังบุคคลท่ีเก่ียวข้องต้องส่งส�าเนาเอกสาร
	 	 การรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
	 	 หลักทรัพย์ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
	 	 ของบริษัทให้แก่ส�านักก�ากับการปฏิบัติงาน	

4.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการมีส่วนได้เสีย
บริษัทก�าหนดมาตรการป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	โดยด�าเนินการดังนี้	
1)	 ห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานใช้โอกาสจากการมีอ�านาจ
	 	 หน้าที่ตามต�าแหน่งงานในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและ
	 	 ให้หลีกเลี่ยงการมีส่วนเก่ียวข้องกับรายการใดๆ	ท่ีอาจก่อให้เกิด
	 	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	
2)	 ในกรณีท่ีบริษัทจ�าเป็นต้องท�ารายการกับบริษัทอื่นท่ีมีความเก่ียว
	 	 ข้องกัน	 รายการดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการผู้
	 	 ซึ่งต้องค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 ความยุติธรรม	 ความ
	 	 สมเหตุสมผลของรายการ	ราคาตลาด	และเงื่อนไขต่างๆ	ที่ต้อง
	 	 เป็นไปตามการค้าปกติท่ัวไป	 โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วน
	 	 ได้ส่วนเสียในรายการนั้นๆ	จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา
	 	 อนุมัติ	
3)	 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�าและน�าส่งรายงานการมี
	 	 ส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเก่ียวข้องแก่เลขานุการ
	 	 บริษัทภายใน	 14	 วันนับจากวันที่ได้รับต�าแหน่ง	 หรือวันที่มีการ
	 	 เปลี่ยนแปลงข้อมูล	และให้เลขานุการบริษัทส�าเนาให้ประธาน
	 	 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน	 7	 วันนับจาก
	 	 วันที่ได้รับรายงาน	 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีดังท่ีกล่าว
	 	 ข้างต้น

หมวดที่ 3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทต่อผู ้มีส่วนได้เสีย	
อันได้แก่	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า/ผู้ถือกรมธรรม์	 พนักงาน	 ตัวแทนประกัน

ชีวิตและท่ีปรึกษาการเงิน	คู ่ค้า	พันธมิตรทางธุรกิจ	และคู่แข่ง
ทางการค้า	ตลอดจนชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยมุ่งมั่นใน
การผสานประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย	เพื่อสร้างความมั่นคง
อย่างยั่งยืนให้กับกิจการ

1.  บริษัทมีแนวทางและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น 
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม	 ค�านึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้น	
และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และทัน
เหตุการณ์
-	ผูถื้อหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลู	ข่าวสารของบริษทั	เช่น	ข้อมลูรายงาน
	 งบการเงินประจ�าปี	 ข้อมูลการประเมินมูลค่าธุรกิจ	 (Embedded
	 Value)	 ข้อมูลองค์กร	 ข้อมูลผลิตภัณฑ์	 ข่าวสารและกิจกรรมของ
	 บริษัทบนพื้นฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอ	มีช่องทางในการ
	 เข้าถึงข้อมูลโดยง่าย

ลูกค้า/ผู้ถือกรมธรรม์	
ให้บริการและรักษาประโยชน์ของลูกค้า/ผู้ถือกรมธรรม์	ดังนี้
-		บริษัทก�าหนดเบ้ียประกันภัยและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ท่ี
	 	เป็นธรรม	
-		บริษัทเน้นย�้าให้พนักงาน	 ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการ
	 	เงินต้องให้บริการท่ีดีอย่างสม�่าเสมอ	 และรักษาผลประโยชน์ของ
	 	ลูกค้า/ผู้ถือกรมธรรม์	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องรักษาความลับของ
	 	ลูกค้า/ผู้ถือกรมธรรม์	
-		บริษัทยึดมั่นในการบริหารงานด้วยความจริงใจ	 รับผิดชอบดูแล
	 	ลูกค้าให้ได้รับสิทธิความคุ้มครอง	สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์
	 	ประกันภัยอย่างเป็นธรรม	โดยจัดให้มีระบบจัดการข้อร้องเรียน
	 	เพื่อแก้ไขเร่ืองร้องเรียนด้วยความยุติธรรม	และมีมาตรการ
	 	คุ้มครองผู้ร้องเรียน	นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการลูกค้า	ที่จะคอย
	 	ดูแลให้ความช่วยเหลือเมื่อลูกค้าประสบปัญหา	เพื่อตอบสนอง
	 	ความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ตัวแทนประกันชีวิต/ที่ปรึกษาการเงิน
ให้การฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพของตัวแทนประกันชีวิต	และที่
ปรึกษาการเงิน	 รวมถึงเน้นย�้าจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ตัวแทนประกันชีวิต	และที่ปรึกษาการเงิน
-		บริษัทส่งเสริมการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการ
	 	เงินผู้เป็นส่วนส�าคัญต่อธุรกิจให้มีความก้าวหน้าและมีความมั่นคง
	 	ในอาชีพ	 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพของตัวแทนประกัน
	 	ชีวิตและที่ปรึกษาการเงินอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate Governance

3.  Use of Internal Data and Securities Trading	
To	protect	against	the	use	of	classified	data	by	those	insid-
ers	who	have	access	to	information	that	can	impact	stock	
price,	the	Company	issued	a	written	regulation	on	for	using	
classified	information	key	requirements	are	as	follows:	
1)	 Directors,	 Executives	 and	 employees	 who	 can	 access
	 	 financial	reports	which	have	not	been	publicly	disclosed		
	 	 are	prohibited	from	buying,	selling,	transferring,	or	receiving	
	 	 a	transfer	of	the	Company’s	securities	during	the	30-day	
	 	 blackout	period	before	the	financial	statements	are	publicly
	 	 disclosed	and	one	day	after	the	disclosure.
2)	 Directors,	 Executives,	 and	 their	 related	 parties	 must	
	 	 provide	 a	 documentary	 report	 of	 any	 change	 in	 its	
	 	 securities	 holdings	 to	 the	 Securities	 and	 Exchange	
	 	 Commission.

4. Conflicts of Interest	
The	Company	 has	 established	 the	 following	 standards	 to	
protect	 against	 possible	 conflicts	 of	 interest	 resulting	 in	
future	personal	gain:
1)	 Directors,	Executives	and	employees	are	prohibited	from
	 	 abusing	their	authority	for	their	personal	gains	and	from
	 	 taking	part	 in	any	transactions	that	pose	a	conflict	of
	 	 interest	against	the	Company.
2)	 In	 the	 event	 that	 the	 Company	 has	 to	 conduct	 a	
	 	 transaction	with	its	related-parties,	the	transaction	must		
	 	 be	approved	by	the	Board	based	on	the	best	interest	
	 	 of	 the	 Company,	 fairness	 and	 reasonableness	 of	 the	
	 	 transaction,	and	at	a	market	price.	The	conditions	of	the	
	 	 transaction	must	be	under	the	normal	course	of	business.	
	 	 The	 Directors	 or	 Executives	 who	 may	 gain	 or	 lose	
	 	 benefits	in	that	particular	transaction	shall	not	participate	
	 	 in	the	approval	process.
3)	 Directors	and	Executive	officers	are	required	to	submit
	 	 the	 report	 on	 their	 interest	 and	 that	 of	 their	 related	
	 	 persons	to	the	Company’s	secretary	within	14	days	of
	 	 the	 day	 they	 assume	 their	 position	 or	 the	 day	 the
	 	 change	occurs.	For	the	benefit	of	exercising	the	above
	 	 duties,	the	Company’s	secretary	shall	forward	a	copy	to	
	 	 the	Chairman	 of	 the	 Board	 and	 the	Chairman	 of	 the
	 	 Audit	Committee	within	7	days	of	receiving	the	report.										

Section 3: Right of Stakeholders
The	Company	 is	 aware	of	 its	 responsibilities	 towards	 the	
stakeholders,	 namely	 shareholders,	 clients/policyholders,	

employees,	insurance	agents	and	financial	advisors,	business	
partners,	and	 trade	competitors,	as	well	as	 to	 the	public,	
society,	 and	 environment.	 The	 Company’s	 recognition	 of	
having	 good	 relations	 with	 its	 stakeholders	 helps	 ensure	
sustainable	growth	of	its	business.	

1. The Company has guidelines and practices to the stake-
holders as follow:

Shareholders 
Treat	shareholders	fairly	and	equally,	consider	shareholders’	
rights,	and	disclose	the	Company’s	matters	accurately,	com-
pletely	and	timely.
-	Shareholders	 can	 access	 the	Company’s	data,	 such	 as,
	 annual	financial	statements,	business	valuation	(embedded	
	 value	 analysis),	 organizational	 data,	 product	 information,
	 and	other	valuable	news	which	are	available	at	a	quality,
	 adequacy,	and	easy-to-access	level.

Clients/Policyholders 
Provide	clients/policyholders	with	service	and	at	their	best	
interest
-		The	Company	offers	fair	insurance	premiums	and	benefits.
-		The	Company	insists	that	its	employees,	insurance	agents	
	 	and	 financial	 advisors	 must	 provide	 consistently	 good
	 	service	and	safeguard	the	interests	of	clients/policyholders,	
	 	especially	in	regards	to	maintaining	customer	confidentiality.
-		The	 Company	 is	 committed	 to	 maintaining	 trustworthy
	 	management,	 taking	 responsibility	 to	 ensure	 its	 clients
	 	receive	 fair	 coverage	 and	 benefits	 under	 their	 policies,
	 	with	a	system	in	place	to	deal	fairly	with	complaints,	and	
	 	measures	for	protecting	those	who	make	the	complaints.
	 	Additionally	 there	 is	 a	 customer	 service	 center	 which
	 	assist	clients	with	any	problems	and	meet	the	needs	of
	 	customers	to	their	highest	satisfaction.

Insurance Agents/Financial Advisors	
Improve	 the	 abilities	 of	 insurance	 agents	 and	 financial	
advisors	by	means	of	 training	and	development,	 stressing	
adherence	 to	 the	Code	of	Ethics	 in	performance	of	 their	
duties	as	insurance	agents.
-		The	 Company	 promotes	 the	 development	 of	 insurance
	 	agents	and	financial	 advisors,	who	are	essential	 to	 the
	 	business	growth,	so	they	can	achieve	and	attain	stability
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-		บริษัทก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม	และจัดให้มีผลิตภัณฑ์
	 	ที่มีความหลากหลาย	 เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษา
	 	การเงิน	สามารถน�าไปเสนอต่อลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและตรง
	 	ความต้องการ

พนักงานและผู้บริหาร	
สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้สม�่าเสมอ	ปฏิบัติต่อพนักงานทุก
คนด้วยความเสมอภาค
-		บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค	ไม่แบ่งแยก
	 	เชื้อชาติ	สัญชาติ	เพศ	อายุ	ศาสนา	ความพิการ	สถานศึกษา
-		บริษัทจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยการจัดฝึก
	 	อบรม	การสมัมนา	และอืน่ๆ	อนัจะท�าให้พนกังานเป็นผูท่ี้มคีวามรู้	
	 	ความสามารถ	 มีประสิทธิภาพในการท�างาน	 ส่งผลให้บริษัทมี
	 	ความมั่นคงอย่างย่ังยืน	 นอกจากนั้นบริษัทยังมีการก�าหนดค่า
	 	ตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
-		บริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงานและการเลื่อนต�าแหน่ง
	 	เป็นประจ�าทุกปี	จากผลการปฏิบัติงานและความสามารถ	
-		บริษัทให้ความส�าคัญด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน	โดยการจัด
	 	ตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
	 	ในการท�างานของสถานประกอบกิจการ	และมีการจัดอบรม
	 	หลักสูตรด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการให้กับพนักงาน
	 	และผู้บริหาร	เช่น	หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น	หลักสูตร
	 	ความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
	 	เป็นต้น	รวมถึงกิจกรรมด้านความปลอดภัย	 เช่น	Safety	
	 	Workplace	Day
-		บริษัทจัดให้มีน�้าดื่มที่สะอาด	 ห้องสุขอนามัยที่เพียงพอ	 ห้อง
	 	พยาบาล	 รวมท้ังจัดให้มีพยาบาลและแพทย์คอยดูแลพนักงาน
	 	นอกจากนั้นยังจัดให้มีการท�าความสะอาดส�านักงานเพื่อให้เกิด
	 	สุขอนามัยที่ดี
-		ในปี	 2559	 บริษัทมีการจัดอบรมให้กับพนักงานท้ังภายในและ
	 	ภายนอก	 เรียนผ่านระบบออนไลน์	 ตลอดจนการส่งไปสัมมนา/
	 	ดูงานต่างประเทศ	รวมทั้งสิ้น	307	หลักสูตร	มีจ�านวนชั่วโมงใน
	 	การอบรมเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ		27.32		ช่ัวโมง		โดยมีค่าใช้จ่ายใน
	 	การอบรมเป็นจ�านวนเงินกว่า	21,147,585.30	บาท

คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ	
ปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเท่าเทียมกันและด�าเนิน
ธุรกิจการค้าร่วมกันอย่างเป็นธรรม
-		บริษัทให้ความส�าคัญกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
	 	โดยเท่าเทียมกัน	ไม่เลือกปฏิบัติว่าเป็นคู่ค้ารายใหญ่หรือรายเล็ก
	 	และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างสม�่าเสมอ

-		ปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ	ด้วยความเป็นธรรมและ
	 	ต้ังมั่นอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้ง
	 	สองฝ่าย	
-		ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันชีวิตให้แก่คู ่ค้าและ
	 	พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่แข่งทางการค้า
แข่งขันอย่างเป็นธรรมด้วยวิธีสุจริต
-		บริษัทละเว้นการโฆษณาหรือการให้ข่าวสารต่อสื่อมวลชนท่ี
	 	บิดเบือนความจริง	 หรือเป็นการให้ร้ายหรือโจมตีคู่แข่งขันทาง
	 	การค้า	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
-		บริษัทไม่แสวงหาข้อมูล	 ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธี
	 	การที่ไม่สุจริต	
-		บรษิทัส่งเสรมิการแข่งขันทีเ่ป็นธรรม	 และยึดถือกติกาการแข่งขัน
	 	อย่างเคร่งครัด	
-		บรษิทัไม่ท�าความตกลงใดๆ	 กับคูแ่ข่งขันหรอืบุคคลใด	ทีม่ลีกัษณะ
	 	เป็นการลดหรือจ�ากัดการแข่งขันทางการค้า	

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม	
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน	และให้ความรู้
ด้านการวางแผนทางการเงินแก่เด็กนักเรียนและบุคคลในชุมชน
-		บริษัทก�าหนดนโยบายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือ
	 	สังคมโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจของบริษัท	 เพื่อด�าเนิน
	 	กิจกรรมให้เกิดประโยชน์อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง
-		บริษัทมุ่งมั่นสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน	สังคมในด้านการศึกษา
	 	อย่างต่อเนื่อง	โดยอาศัยความร่วมมือจากพนักงานของบริษัท
	 	ในการท�ากิจกรรมต่างๆ
-		บริษัทส ่งเสริม	รักษา	และธ�ารงไว ้ ซ่ึงจารีตประเพณีและ
	 	วัฒนธรรมท่ีดีงามของชาติ	 โดยให้ความร่วมมือ	 สนับสนุน
	 	นโยบายและกิจกรรมต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	เพื่อประโยชน์	
	 	ของชุมชนและสังคมโดยรวม
-		บริษัทด�าเนินการในการให้ความรู้ด้านต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์แก่
	 	ประชาชนอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
-		บริษัทค�านึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
	 	คุ้มค่า	 และก่อให้เกิดผลกระทบด้านความเสียหายต่อสังคม	 สิ่ง
	 	แวดล้อมให้น้อยที่สุด
-		บรษิทัสนบัสนนุลดการใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ	รวมถึง
สร้างจติส�านกึให้แก่พนกังานของบรษิทัในการลดการใช้พลงังาน

ส�าหรับในปี	2559	บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ
อย่างย่ังยืน	ดขู้อมลูเพิม่เติมได้ในหัวข้อ	 “การด�าเนนิกิจกรรมเพือ่สงัคม”	
ในรายงานประจ�าปี	หน้า	100

	 	in	 their	profession.	Also,	 insurance	agents	and	financial
	 	advisors	are	offered	potential	for	continuing	development.
-		The	Company	sets	appropriate	compensation	and	makes		
	 	available	a	wide-range	of	products	so	that	our	insurance
	 	agents	and	financial	advisors	can	offer	their	clients	with
	 	comprehensive	and	responsive	solutions.

Employees and Executives	
Encourage	employees	to	continue	their	learning	and	devel-
opment	and	offer	equal	opportunity	for	all.
-	The	Company	treats	all	employees	equally,	and	does	not		
	 discriminate	 according	 to	 race,	 nationality,	 gender,	 age,
	 religion,	disability,	or	academy.
-	The	Company	has	 its	 own	 staff	 development	programs,
	 special	 training,	 seminars,	 and	 other	 activities,	 providing
	 employees	 with	 the	 knowledge	 and	 abilities	 to	 work	
	 effectively	and	contribute	to	the	Company’s	stability	and
	 sustainability.	 Additionally,	 the	 Company	 has	 established
	 appropriate	compensation	and	benefits.
-	The	Company	offers	compensation	and	annual	promotions	
	 based	on	ability	and	work	performances.
-	The	 Company	 recognizes	 the	 importance	 of	 employee
	 safety	by	setting	up	regular	safety	in	the	workplace	training	
	 courses	for	employees	and	Executives.
-	To	ensure	a	hygienic	environment,	the	Company	provides
	 employees	with	clean	drinking	water,	adequate	sanitation
	 facilities	 and	 a	medical	 station	 staffed	with	 nurses	 and
	 doctor,	and	arranges	for	office	cleaning.
-	In	2016,	the	Company	provided	both	internal	and	external	
	 trainings	 for	 employees	 via	 online	 systems,	 including	
	 attending	seminars/on-job	training	abroad.	A	total	of	307
	 courses	were	offered,	for	an	average	of	27.32	hours	per
	 person,	which	cost	the	Company	over	21,15	million	baht.

Partners/Business Allies	
Business	partners	are	treated	equally	and	fairly.
-	The	 Company	 gives	 equal	 attention	 to	 all	 its	 partners,
	 with	no	discrimination	as	to	size	whether	they	are	large
	 or	small.	Good	relationships	are	continually	being	built.
-	The	Company	treats	business	partners	with	fairness	and
	 equal	sharing	of	benefits.
-	The	Company	promotes	and	develops	knowledge	 in	the
	 field	 of	 life	 insurance	 for	 business	 partners	 in	 order	 to
	 increase	ability	to	do	effective	work.

Competitors	
Compete	fairly	and	honestly.
-	The	Company	does	not	engage	in	falsifying	advertisement	
	 or	providing	information	to	the	media	which	distorts	the
	 truth,	 contains	 defamatory,	 or	 directly/indirectly	 attacks
	 competitors.
-	The	 Company	 does	 not	 engage	 in	 dishonestly	 seeking
	 out	information	or	trade	secrets	from	competitors.	
-	The	 Company	 promotes	 fair	 competition	 and	 adheres
	 strictly	to	applicable	rules	and	regulations.	
-	The	 Company	 makes	 no	 deals	 with	 competitors	 or
	 persons	which	have	the	effect	of	 restricting	or	 reducing
	 competition.
	
Community, Society and the Environment	
Support	activities	which	create	financial	stability,	a	high	quality	
of	life,	and	protect	the	environment.
-	As	part	of	its	business	plan	the	Company	has	established	
	 policies	to	create	continuous	and	continuing	benefit	for	the	
	 environment	and	participate	in	social	assistance	programs.
-	The	 Company	 has	 a	 firm	 commitment	 to	 assist	 the
	 community	with	continuing	education	by	the	participation	
	 of	its	employees	in	various	activities.
-	The	Company	works	 to	 improve,	maintain,	and	preserve
	 the	Thai	traditions	and	culture.	It	supports	the	policies	and	
	 activities	of	both	governmental	and	private	sectors	for	the	
	 benefit	of	society	as	a	whole.
-	The	Company	provides	education	in	various	fields	which
	 are	 of	 continuing	 benefit	 to	 the	 public	 in	 achieving
	 sustainable	development.
-	The	Company	considers	utilizing	natural	resources	for	good	
	 course	only	 and	minimizes	 imposing	negative	 impact	 to
	 the	society	and	environment.
-	The	Company	supports	a	reduction	of	energy	and	natural		
	 resources	consumption	and	an	enhancement	of	employee		
	 awareness	on	the	need	to	conserve	energy.	

In	2016,	the	Company	generated	many	activities	to	promote	
sustainable	 business.	 More	 information	 on	 this	 topic	 can	
be	 found	 under	 the	 subject	 heading	 “Corporate	 Social	
Responsibility”	in	the	Annual	Report	page	100.
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2.  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน	(Whistle-Blowing)	ในการทุจริตประพฤติ
มิชอบ	และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	
ตัวแทนประกันชีวิต	 ที่ปรึกษาทางการเงิน	 หรือบุคคลใดๆ	 ที่กระท�า
การแทนบริษัท	

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	
บุคคลใดที่ทราบเบาะแส	หรือสงสัยโดยสุจริตว่ามีการกระท�าผิด
กฎหมาย	การทุจริตประพฤติมิชอบ	และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ	ไม่
ว่าตนเองจะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม	 สามารถแจ้งเบาะแส	
หรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 	 1.		 ประธานกรรมการตรวจสอบ		
	 	 	 	 audit_committee@bangkoklife.com

	 	 2.		 ฝ่ายตรวจสอบ
	 	 	 	 โทรศัพท์	02-777-8233-4	โทรสาร	02-777-8237	หรือ
	 	 	 	 auditor@bangkoklife.com

	 	 3.		 ส�านักก�ากับการปฏิบัติงาน	
	 	 	 	 โทรศัพท์	02-777-8861	โทรสาร	02-777-8605	หรือ
	 	 	 	 compliance@bangkoklife.com
	
วิธีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจน	 ได้แก่	 ชื่อผู้ร้อง
เรียน	(จะเปิดเผยตนเองหรือไม่ก็ได้)	ท่ีอยู่	หมายเลขโทรศัพท์	วัน
และเวลา	สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์	รายละเอียดของเหตุการณ	์
หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล	(E-mail)	(ถ้ามี)	ท่ีสามารถติดต่อกลับ	
เพื่อท่ีผู้ด�าเนินการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบสืบสวนข้อเท็จจริง	 ทั้งนี้ในปี	 2559	 ไม่ปรากฏว่ามี
ข้อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวข้างต้น	

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน
บริษัทจะปกปิดช่ือ	 ที่อยู่	 หรือข้อมูลใดๆ	 ที่สามารถระบุตัวผู้แจ้ง
เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน	หากเป็นข้อมูลนอกเหนือจากนี้	บริษัทอาจ
มีการเปิดเผยเท่าท่ีจ�าเป็น	โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและความ
เสียหายของผู้แจ้งเบาะแส	ผู้ร้องเรียน	ผู้ถูกร้องเรียน	แหล่งที่มา
ของข้อมูล	หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นส�าคัญ

บริษัทจะไม่กระท�าการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้อง
เรียน	ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงต�าแหน่งงาน	ลักษณะงาน	สถาน
ท่ีท�างาน	สั่งพักงาน	ข่มขู่	 รบกวนการปฏิบัติงาน	 เลิกจ้าง	 หรือ
กระท�าการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้ง
เบาะแส	ผูร้้องเรยีน	หรอืผูใ้ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ

3.  การต่อต้านการทุจริต 
1)	 บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทย
	 	 ในการต่อต้านการทุจริตและได้การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
	 	 ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(Collective
	 	 Action	Coalition)
2)	 บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตซ่ึงได้ปฏิบัติตามกฎหมายของ
	 	 ประเทศไทย	 โดยได้รบัอนมุติัจากคณะกรรมการบริษทั	 สรุปสาระ
	 	 ส�าคัญดังนี้	“บริษัทไม่ยอมรับการให้หรือการรับของขวัญหรือผล
	 	 ประโยชน์อื่นใด	ที่มีเจตนาจูงใจให้กระท�าการใดๆ	เพื่อแสวงหา
	 	 ประโยชน์ทีม่คิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย”	นอกจากนี	้นโยบายนี้
	 	 ยังครอบคลุมการห้ามให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ	รวมถึงก�าหนด	
	 	 ให้มีความโปร่งใสในการบริจาคเงินเพื่อการกุศล	การให้ของขวัญ	
	 	 ทางธุรกิจ	การให้การสนับสนุนในกิจกรรมใดๆ	เพื่อไม่ให้เป็น
	 	 การกระท�าเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใดๆ	ไม่ว่าจะกับภาครัฐ
	 	 หรือภาคเอกชน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.  การเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่อสาธารณชน
บริษัทให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เก่ียวข้องกับบริษัท
ต่อสาธารณชน	ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการ
เงินอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเหตุการณ์	และเป็นไปตามข้อก�าหนด
ของส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 โดยบริษัทจะท�าการ
สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ	ดังนี้

1) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Community Portal) ของตลาด
  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 	 บริษัทเปิดเผยข้อมูลส�าคัญๆ	 อย่างเป็นทางการทั้งภาษาไทยและ
	 	 ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางนี้เป็นหลัก	ตามข้อก�าหนดของตลาด
	 	 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
	 	 ทุกกลุม่สามารถเข้าถึงข้อมลูของบริษทัได้อย่างสะดวกทัว่ถึง	 และ
	 	 เท่าเทียมกัน	
2)  รายงานประจ�าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)
	 	 คณะกรรมการจัดให้มีการท�ารายงานประจ�าปีและแบบแสดง
	 	 รายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	56-1)	ของบริษัทที่เปิดเผยข้อมูล

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate Governance

2.  Whistle-Blowing

The	Board	of	Directors	provides	all	stakeholders	an	oppor-

tunity	to	Whistle-Blowing	when	the	laws	or	the	ethic	codes	

are	being	violated	of	Directors,	Executives,	employees,	insur-

ance	agents,	financial	advisors	or	anyone	representing	the	

Company.

Whistle-Blowing Channels

Persons	 who	 learn	 of	 or	 honestly	 suspect	 unlawful	 acts,	

misconduct,	 violation	 of	 the	 business	 ethics,	 regardless	

whether	 they	are	affected	by	such	acts,	can	submit	 their	

complaints	through	any	of	the	following	channels:

	 	 1.		The	Chairman	of	Audit	Committee

	 	 	 	 audit_committee@bangkoklife.com

	 	 2.		Internal	Audit	Department	

	 	 	 	 Tel.	02-777-8233-4,	or	Fax.	02-777-8237	or	

	 	 	 	 auditor@bangkoklife.com

	 	 3.		Compliance	Office

	 	 	 	 Tel.	02-777-8861,	or	Fax.	02-777-8605	or	

	 	 	 	 compliance@bangkoklife.com

Methods of Whistle-Blowing

The	 whistle	 blowers	 or	 complainants	 must	 provide	 clear	

information	 which	 includes	 his	 name	 (optional),	 address,	

telephone	 number,	 e-mail	 address	 (if	 any),	 the	 incident’s	

date,	time,	place,	and	details.	The	contact	details	are	for	the	

person	in	charge	to	contact	the	complainant	for	carrying	out	

a	fact-finding	investigation.	For	the	year	2016,	there	were	no	

complaints	of	these	types.

Measures to Protect Whistle Blowers or Complainants

The	 Company	 will	 keep	 name,	 address,	 or	 any	 other	

information	of	the	whistle	blower	or	complainant	confidential.	

Any	other	information	will	only	be	disclosed	as	necessary.	

The	Company	takes	into	account	safety	of	and	damage	to	

the	whistle	blower	or	complainant,	 sources	of	 information,	

and	other	persons	concerned.	

The	 Company	 will	 not	 treat	 the	 whistle	 blower	 or	 com-

plainant	unfairly.	Unfair	treatment	includes	changing	position,	

job	features,	workplace,	work	suspension,	threatening,	distur-

bance,	dismissal,	or	any	other	acts	which	are	unfair	to	the	

whistle	blower	or	complainant	or	those	who	cooperate	in	the	

fact-finding	investigation.

3.  Anti-Corruption

1)		 The	Company	has	pledged	to	participate	in	the	Collective

	 	 Action	Coalition	and	has	been	gotten	certification	of	the

	 	 Collective	Action	Coalition	from	Thai	Institute	of	Directors.

2)	 The	Board	of	Directors	approved	anti-corruption	policy

	 	 which	 reads	as	 follows:	 “The	Company	agrees	not	 to

	 	 give	or	receive	gifts	or	any	other	benefits	 intended	to

	 	 influence	its	actions	in	unlawful	ways.”	The	Policy	also

	 	 covers	 combatting	 against	 corruption	 and	 influence-

	 	 peddling	of	all	sorts.	It	also	calls	for	a	transparency	in	

	 	 charitable	 donations,	 gift	 giving,	 sponsoring	 non-profit

	 	 activities	or	gained	by	public	or	private	sectors.

Section 4: Information Disclosure and Transparency

1.  Disclosing Important Information to the Public

The	 Company	 recognizes	 the	 importance	 of	 disclosing	

its	 important	 information,	 both	 financial	 and	 non-financial	

information,	on	an	accurate,	complete,	and	timely	basis,	in	

accordance	with	the	Securities	and	Exchange	Commission	

(SEC),	the	Stock	Exchange	of	Thailand	(SET),	and	the	Office	

of	Insurance	Commission	(OIC).	The	Company	discloses	its	

information	via	the	following	channels:

		

1) The Stock Exchange of Thailand’s electronic media

  (SET Community Portal)

	 	 The	 Company	 formally	 discloses	 important	 information

	 	 required	 by	 the	 Stock	 Exchange	 of	 Thailand	 primarily

	 	 through	this	channel	in	both	Thai	and	English	in	order	to	

	 	 enable	every	group	of	investors	and	stakeholders	easily

	 	 and	equitably	access	Company	information.

2) Annual Report and Form 56-1

	 	 The	Board	of	Directors	publishes	the	Company’s	Annual

	 	 Report	and	Form	56-1	with	information	that	is	accurate,

	 	 clear,	and	meets	the	requirements	of	the	Stock	Exchange	
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	 	 อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
	 	 ประเทศไทย	และเป็นข้อมูลท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการด�าเนินธุรกิจ
	 	 และผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
3) เว็บไซต์บริษัท www.bangkoklife.com	
	 	 คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล
	 	 เก่ียวกับบริษัทท่ีทันเหตุการณ์ผ่านทางเว็บไซต์บริษัททั้งภาษาไทย
	 	 และภาษาองักฤษ	 และมกีารพฒันาปรับปรงุรปูแบบเว็บไซต์	 ให้มี
	 	 ความทันสมัย	ง่ายต่อการใช้งาน	เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ
	 	 ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
4) ช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์
	 	 คณะกรรมการได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	(Investor
	 	 Relations)	 เพื่อท�าหน้าที่ในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
	 	 ข่าวสารความเคลือ่นไหวของบริษทัท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูท้ีเ่ก่ียวข้อง
	 	 ทุกกลุ่ม	ทั้งผู้ลงทุนรายย่อย	นักลงทุนสถาบัน	นักลงทุนทั่วไป	
	 	 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	ผู้จัดการกองทุนทั้งในและต่างประเทศ

2.  การจัดท�างบการเงินและคุณภาพของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการเป็นผู ้รับผิดชอบต่อคุณภาพของงบการเงินและค�า
อธิบายประกอบท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี	 งบการเงินของบริษัท
จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย	 โดย
การเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม	 และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในงบการเงินของ
บริษัท	

ในการรับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงิน	 คณะกรรมการ
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่สอบทานรายงาน
ทางการเงินของบริษัท	ให้มีการจัดท�าอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไป	และการมีระบบควบคุมภายในส�าหรับกระบวน
การรายงานทางการเงินท่ีพอเพียง	ท้ังนี้งบการเงินของบริษัทได้รับ
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ	บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	
โดยจ่ายค่าสอบบัญชีเป็นเงิน	2,415,000	บาท	และค่าธรรมเนียมอื่น	
เป็นเงิน	2,730,000	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,145,000	บาท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.  คณะกรรมการบริษัท
1) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท	
	 	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
	 	 และประสบการณ์	เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย
	 	 ของบริษัท	 โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการก�าหนดนโยบาย
	 	 การด�าเนินธุรกิจ	การบริหารความเสี่ยง	และวางแผนการด�าเนิน
	 	 งานในด้านต่างๆ	 ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	 อีกทั้งยังมีบทบาท
	 	 ส�าคัญในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและ
	 	 การด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	

	 	 ข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า	5	ท่าน	ซึ่ง	
	 	 แต่งตั้งและถอดถอนโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	โดยให้ประกอบไป
	 	 ด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	และ
	 	 กรรมการอิสระ	
	 	 การแต่งตั้งกรรมการด�าเนินการด้วยความโปร่งใส	โดยคณะ
	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอ
	 	 ต่อคณะกรรมการและหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อน�าเสนอต่อที่
	 	 ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติและก�าหนดให้มีการเปิดเผยประวัติคณะ
	 	 กรรมการ	 ท้ังนี้บริษัทมีการก�าหนดนโยบายให้กรรมการของ
	 	 บริษัทต้องมีอายุไม่เกิน	75	ปี
2) ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
	 	 ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่	ดังต่อไปนี้
1.		 ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อ
	 	 บังคับบริษัท	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต
	 	 ระมัดระวัง	รอบคอบ	และรับผิดชอบ
2.		 ก�าหนดวิสัยทัศน์	 ภารกิจ	 และกลยุทธ์ของบริษัท	 โดยร่วมกัน
	 	 แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี	 และมีการแสวงหาข้อมูลที่เป็น
	 	 ประโยชน์ต่อการก�าหนดทิศทางของบริษัท
3.		 ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายท่ีส�าคัญ
	 	 รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน	และแผนงานของบริษทั
	 	 พร้อมท้ังก�ากับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตาม
	 	 แผนงานที่ก�าหนดไว้
4.		 ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจท่ี
	 	 ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติท่ีดีส�าหรับกรรมการฝ่าย
	 	 บรหิาร	พนกังาน	โดยมุง่สร้างส�านกึความรบัผดิชอบในการปฏบัิติ
	 	 หน้าที่	สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
	 	 ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท	เพื่อให้เกิดความ
	 	 เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
5.		 จดัให้มรีะบบบัญชี	 การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีทีม่ี
	 	 ความน่าเช่ือถือ	รวมท้ังดูแลให้มีกระบวนการในการประเมิน
	 	 ความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
	 	 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.		 พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงส�าคัญที่อาจเกิดข้ึนและก�าหนดแนวทาง
	 	 การบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างครบถ้วนและครอบคลมุ	 ก�ากับ
	 	 ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการ
	 	 บริหารจัดการความเสี่ยง	รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจท่ี
	 	 อาจจะเกิดข้ึนจากความเสีย่งดังกล่าว	ตลอดจนจดัให้มกีารควบคุม
	 	 ภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
7.		 สอดส่องดูแลและจดัการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 ที่อาจจะเกิดข้ึน	รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน	โดยมุ่งเน้นให้เกิด
	 	 ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม
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  of	Thailand,	in	order	to	pass	on	to	shareholders	and	the	
	 	 various	stakeholders	useful	information	on	the	past	year’s	
	 	 business	conduct	and	results.
3) The Company’s website: www.bangkoklife.com	
	 	 With	the	Company	website,	the	Board	of	Directors	has
	 	 established	a	channel	of	communication	and	dissemination	
	 	 of	up-to-date	information	of	the	Company	in	both	Thai
	 	 and	 English	 language.	 Improvements	 have	 been	made
	 	 to	the	website	so	it	stays	current	and	easy	to	use,	and
	 	 offers	comprehensive,	complete,	and	useful	information	to	
	 	 shareholders	and	stakeholders.
4) Channels for Investors:
	 	 The	Board	has	set	up	Investor	Relations	Unit	with	a	duty	
	 	 of	 offering	 services	 and	 distributing	 to	 all	 interested	
	 	 parties	 news	 and	data	 that	may	be	 of	 use	 regarding
	 	 changes	in	the	Company.	This	would	benefits	all	groups
	 	 including	 minority,	 institutional,	 and	 general	 investors,	
	 	 securities	analysts	and	domestic	and	international	fund
	 	 managers.	
	
2. Financial Statements and Quality of Financial Report
The	Board	is	responsible	for	the	quality	of	the	Company’s	
financial	 statements	 and	 financial	 information	presented	 in	
the	 Annual	 Report.	 The	 financial	 statements	 are	 prepared
in	 accordance	 with	 the	 generally	 accepted	 accounting
standards	 of	 Thailand.	 The	 Company	 consistently	 applies	
appropriate	 accounting	 policies	 and	 discloses	 sufficient	
important	information	in	its	financial	statements.
	
To	 provide	 an	 assurance	 on	 the	 fair	 presentation	 of	 the	
financial	reports,	the	Board	entrusts	the	Audit	Committee	a	
review	duty	to	ensure	that	the	financial	reports	are	prepared	
correctly	in	conformity	with	the	generally	accepted	accounting	
standards	and	that	adequate	internal	controls	are	in	place.	
The	 Company’s	 financial	 statement	 is	 audited	 by	 an	
Independent	Auditor	from	EY	Office	Limited,	total	fees	paid	
out	was	5,145,000	baht,	comprised	audit	fees	of	2,415,000	
baht	and	other	services	fees	of	2,730,000	baht.
	
Section 5: Responsibilities of the Board of Directors
1.  Board of Directors
1) Structure of the Board of Directors
	 	 The	Board	consists	of	members	who	are	equipped	with		
	 	 knowledge,	 expertise,	 and	 experience.	 They	 play	 an	
	 	 essential	role	in	setting	the	Company’s	policies	and	work
	 	 with	top	Executives	to	establish	business	directions,	risk	
	 	 management,	and	short-term	and	long-term	plans.	They
	 	 also	 oversee	 top	 Executives’	 performance	 and	 the	
	 	 Company’s	operations	in	order	to	ensure	that	they	are
	 	 in	line	with	the	corporate	plan.		

	 	 The	Company’s	articles	of	association	state	 that	 there

	 	 shall	be	no	fewer	than	5	directors.	Directors	are	appointed

	 	 and	impeached	by	the	shareholders’	meeting.	The	Board	

	 	 consists	of	Executive	Directors,	Non-Executive	Directors,		

	 	 and	Independent	Directors.	

	 	 Director’s	 appointment	 is	 transparent	 process.	 The	

	 	 Nominating	 and	 Remuneration	 Committee	 proposes	

	 	 director	candidates	to	the	Board	of	Directors	to	consider	

	 	 and/or	 to	 the	 shareholders	 for	 voting.	 However,	 the	

	 	 Company	limit	Directors	age	to	not	exceeding	75	years	old.

2) Scope of Duties of the Board of Directors

	 	 The	Board’s	duties	are	as	follows:		

1.		 Overseeing	 the	 Company’s	 operations	 to	 ensure	 that

	 	 they	are	 in	 line	with	 the	applicable	 laws,	 the	Company’s	

	 	 articles	 of	 association,	 and	 the	 shareholder’s	 meeting	

	 	 while	upholding	honesty,	carefulness,	and	accountability.	

2.		 Setting	 the	 Company’s	 vision,	 mission,	 and	 strategy,

	 	 providing	 opinions	 and	 seeking	 information	 that	 are

	 	 useful	for	directing	the	Company.

3.		 Reviewing	and	granting	approval	on	key	strategies	and

	 	 policies	as	well	as	financial	targets,	business	plan	and

	 	 ensuring	 that	 management	 manages	 towards	 the	

	 	 designated	plan.

4.		 Establishing	 corporate	 governance	 policy	 and	 code	 of

	 	 conduct	which	include	practical	guidelines	for	Directors,

	 	 management,	and	employees	with	the	emphasis	on	their

	 	 work	 responsibility	 and	 understanding,	 and	 compliance

	 	 with	 the	 Company’s	 rules	 and	 regulations	 to	 ensure

	 	 fairness	for	all	groups	of	stakeholders.

5.		 Arranging	 for	 reliable	 accounting	 system,	 financial

	 	 reporting,	 financial	 audits,	 as	well	 as	having	appropriate	

	 	 internal	 control	 assessment,	 and	 efficient	 and	 effective	

	 	 internal	audit.

6.		 Determining	risk	factors	that	may	arise,	setting	complete	and

	 	 risk	management	approaches,	ensuring	efficiency	of	 risk

	 	 management	 process,	 finding	 business	 opportunities

	 	 from	risks,	and	putting	in	place	adequate	and	efficient	

	 	 internal	control.
7.		 Monitoring	related-party	transactions,	solving	conflicts	of		
	 	 interest	that	may	occur,	safeguarding	the	best	interest	of	
	 	 shareholders	and	stakeholders.
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8.		 จดัให้มช่ีองทางในการสือ่สารกับผูถื้อหุ้นแต่ละกลุม่อย่างเหมาะสม
	 	 และก�ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูล	เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง
	 	 ชัดเจน	โปร่งใส	น่าเชื่อถือ	และมีมาตรฐานสูงสุด
9.		 ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองและของ
	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม�่าเสมอ
10.	จัดให้มีระบบหรือกลไกการก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
	 	 ของบริษทัท่ีเหมาะสม	 สอดคล้องกับผลการด�าเนนิงาน	 เพือ่ก่อให้
	 	 เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
11.	เป็นผู้น�าและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานท่ีดี	มีจรรยาบรรณ
	 	 สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
12.	จดัให้มรีะบบการคดัสรรบคุลากรท่ีจะเข้ามารับผดิชอบในต�าแหน่ง
	 	 บรหิารทีส่�าคญัทกุระดบัอย่างเหมาะสมและมกีระบวนการสรรหา
	 	 ที่โปร่งใสเป็นธรรม
13.	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น	เว้นแต่ใน
	 	 กรณทีีม่เีหตสุดุวิสยั	 โดยกรรมการทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะ
	 	 ต้องแจง้ให้ประธานกรรมการหรอืเลขานกุารคณะกรรมการทราบ
	 	 ล่วงหน้าก่อนการประชุม
14.	พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	เข้า
	 	 อบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
	 	 กรรมการ	
3) บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
	 	 ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่	ดังต่อไปนี้
1.		 พิจารณาก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับ
	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูล
	 	 อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันเหตุการณ์ก่อนการประชุมเพื่อให้
	 	 กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2.		 เป็นผู้น�าคณะกรรมการบริษัท	และเป็นประธานในการประชุม
	 	 คณะกรรมการบริษัท	โดยด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
	 	 ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย	ภายใต้การจัดสรรเวลาอย่าง
	 	 เพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านในการอภิปราย
	 	 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	รวมทั้ง
	 	 มีการสรุปมติที่ประชุมเพื่อด�าเนินการต่ออย่างชัดเจน
3.		 เป็นผู้น�าในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ	ข้อ
	 	 บังคบัของบริษทัและกฎหมาย	โดยจดัสรรเวลาให้เหมาะสม	รวมทัง้
	 	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและ
	 	 ดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู ้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและ
	 	 โปร่งใส
4.		 สนับสนุนและเป ็นแบบอย ่ าง ท่ี ดี ในการปฏิ บัติตามหลัก
	 	 บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
5.		 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับ
	 	 ฝ่ายจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
	 	 ใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท

6.		 ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสใน
	 	 กรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.		 ก�ากับดแูลให้คณะกรรมการบรษิทัมโีครงสร้างและองค์ประกอบที่
	 	 เหมาะสม
8.		 ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม
	 	 คณะกรรมการชุดย่อย	และกรรมการบริษัทแต่ละคน	เป็นไป
	 	 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.		 ก�ากับดูแลให้มกีารประเมนิผลการปฏบัิติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
	 	 บรษิทัโดยรวม	 กรรมการบริษทัรายบุคคล	 ประธานกรรมการและ
	 	 คณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อน�าผลไปพัฒนาและปรับปรุงในการ
	 	 ปฏิบัติหน้าที่	และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการ
4) อ�านาจอนุมัติของกรรมการบริษัท
	 	 กรรมการบรษิทัมอี�านาจอนมุติัเร่ืองต่างๆ	ของบริษทัตามขอบเขต
	 	 หน้าที่ที่ก�าหนดโดยกฎหมาย	ข้อบังคับของบริษัท	กฎบัตรคณะ
	 	 กรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ซ่ึงรวมถึงการก�าหนด
	 	 และทบทวนวิสัยทัศน์	นโยบาย	กลยุทธ์ในการด�าเนินงาน	แผน
	 	 หลักในการด�าเนินงาน	แผนงบประมาณ	และแผนการด�าเนิน
	 	 ธุรกิจประจ�าปี	 แผนธุรกิจระยะปานกลาง	 การก�าหนดเป้าหมาย
	 	 การติดตาม	 และการประเมินผลการด�าเนินงานโดยเทียบกับ
	 	 แผนท่ีได้ก�าหนดไว้ก่อนแล้ว	และการดแูลรายจ่ายลงทนุ	(Capital	
	 	 Expenditure)	และการเข้าร่วมลงทุน
5) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
	 	 กรรมการบริษทัต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างสม�า่เสมอ
	 	 เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
	 	 โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อย	6	คร้ังต่อปี	แต่ละครั้งจะมีการ
	 	 ก�าหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน	 และอาจมกีารประชุม
	 	 ครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความส�าคัญเร่งด่วน

	 	 ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ	ประธานกรรมการ	ซ่ึงท�าหน้าท่ี
	 	 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
	 	 และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
	 	 ท้ังนี้	การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของ
	 	 เสียงข้างมาก	 โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและ
	 	 กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม	 และไม่ใช้สิทธิออก
	 	 เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น	หากคะแนนเสียงเท่ากัน	ประธานใน
	 	 ที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
	 	
	 	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
	 	 ประชุมด้วย	เพื่อความเป็นอิสระในการอภิปรายปัญหาเก่ียวกับ
	 	 การจัดการ	เว้นแต่ในบางวาระที่ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุม
	 	 เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม		

8.		 Arranging	 for	appropriate	communication	channels	with
	 	 each	 group	 of	 shareholders,	 overseeing	 information	
	 	 disclosure	to	make	certain	that	the	information	is	accurate,	
	 	 clear,	transparent,	creditworthy,	and	of	the	highest	standard.	
9.		 Evaluating	 and	 reviewing	 own	 performance	 and	 the	
	 	 President’s	on	a	regular	basis.
10.	Putting	in	place	an	appropriate	system	or	mechanism	for	
	 	 remunerating	the	Company’s	top	management	by	taking		
	 	 into	account	the	Company’s	production	with	the	aim	of
	 	 creating	short-term	and	long-term	motivation.	
11.	Being	a	leader	and	role	model	of	upholding	ethics	and
	 	 the	corporate	governance	policy.	
12.	Selecting	suitable	personnel	to	be	in	charge	of	important	
	 	 management	 roles	 and	 putting	 in	 place	 a	 transparent
	 	 and	fair	recruiting	process.	
13.	Attending	the	Board’s	meetings	and	shareholders’	meeting	
	 	 unless	 there	 are	 unavoidable	 events	 -	 in	 which	 case
	 	 Directors	must	inform	the	chairman	of	the	Board	or	the
	 	 Company	secretary	in	advance.	
14.	Enhancing	 knowledge	 and	 capability	 continually	 by
	 	 joining	training	or	seminars	on	director’s	duties.
3) Roles and Duties of Chairman of the Board of Directors
	 	 The	 Chairman	 of	 the	 Board	 of	 Directors	 have	 the	
	 	 following	duties:	
1.		 Setting	agendas	for	the	Board	of	Directors’	meeting	with
	 	 the	President	and	ensuring	that	Directors	receive	accurate,
	 	 complete,	and	timely	information	before	the	meeting.
2.		 Acting	as	the	leader	of	the	Board	of	Directors;	chairing
	 	 the	Board	of	Directors’	meeting;	ensuring	that	the	meetings
			 run	according	to	the	agendas,	articles	of	association,	and	
	 	 the	 applicable	 laws;	 allotting	 sufficient	 time	 for	 each
	 	 meeting;	encouraging	all	Directors	to	participate	 in	the
	 	 discussion	and	to	exchange	opinions;	taking	into	account	
	 	 the	best	 interest	of	all	parties	concerned;	summarizing
	 	 resolutions	of	the	meeting	for	further	implementation.
3.		 Chairing	 the	 shareholder’s	 meeting	 according	 to	 the
	 	 agendas,	the	articles	of	association,	and	the	applicable
	 	 laws;	 allotting	 sufficient	 time	 for	 the	 meeting;	 giving
	 	 equitable	 opportunities	 for	 shareholders	 to	 give	 their
	 	 opinions;	 ensuring	 that	 answers	 to	 the	 shareholder’s
	 	 questions	are	given	appropriately	and	transparently.
4.		 Supporting	and	being	a	 role	model	 in	complying	with
	 	 corporate	governance	and	business	ethics.
5.		 Promoting	good	relations	between	the	Board	of	Directors	
	 	 and	 management	 and	 supporting	 the	 President	 and	
	 	 management	in	implementing	the	Company’s	policies.	

6.		 Ensuring	transparent	information	disclosure	and	solution
	 	 in	the	event	of	conflict	of	interest.
7.		 Ensuring	 appropriate	 structure	 and	components	of	 the
	 	 Board	of	Directors.	
8.		 Ensuring	the	efficiency	and	effectiveness	of	the	overall
	 	 Board	 of	 Directors,	 sub-committees,	 and	 individual
	 	 Director.
9.		 Ensuring	that	a	performance	appraisal	is	done	the	Board	
	 	 of	Directors,	individual	Director,	Chairman	of	the	Board
	 	 of	Directors,	and	the	sub-committees	so	that	the	result
	 	 is	 applied	 to	 improve	 and	 enhance	 the	 Director’s
	 	 performance,	knowledge	and	capability.	
4) Authority of the Board of Directors
	 	 The	Board	has	its	authority	to	approve	various	matters
	 	 according	to	the	scope	of	duty	stipulated	by	laws,	the
	 	 Company’s	 articles	 of	 association,	 the	 charter	 of	 the
	 	 Board,	and	the	resolution	of	the	shareholder’s	meeting.
	 	 Their	 duties	 include	 establishing	 and	 reviewing	 vision,
	 	 policy,	strategy,	business	plan,	budget	and	yearly	business	
	 	 plan,	medium-term	business	plan,	and	target.	The	Board
	 	 also	monitors	and	evaluates	 the	performance	 result	 in
	 	 comparison	with	the	plan	and	monitors	capital	expenditure	
	 	 and	investments.
5) Meetings of the Board of Directors
	 	 Company	Directors	shall	attend	the	Board	meeting	regularly	
	 	 to	stay	informed	of	and	make	decisions	on	the	Company’s
	 	 business	matters.	The	Board	holds	at	least	6	meetings	a	
	 	 year.	Meeting	agendas	are	clearly	set	in	advance	of	each	
	 	 meeting.	The	Board	may	hold	extra	meetings	in	order	to	
	 	 consider	urgent	matters.

	 	 When	 considering	 each	 matter,	 the	 Chairman	 of	 the
	 	 Board	chairs	the	meeting	and	allocates	sufficient	time	for	
	 	 it.	The	Chairman	also	gives	opportunities	for	the	Directors	
	 	 to	 voice	 their	 opinions	 independently.	 Resolutions	 are	
	 	 reached	by	a	majority	vote	whereas	each	Director	has
	 	 one	vote	and	the	Directors	having	a	vested	interest	in
	 	 that	particular	matter	refrain	from	attending	the	meeting
	 	 and/or	abstain	from	voting	on	that	matter.	In	the	event
	 	 of	 tied	 votes,	 the	 Chairman	 shall	 have	 a	 separate	
	 	 deciding	vote.	
	 	
	 	 No	management	 joins	 the	Board	meeting	 so	 that	 the
	 	 Board	 can	 discuss	 management-related	 problems	
	 	 independently.	During	certain	meeting	agendas,	however,
	 	 management	is	allowed	to	join	the	meeting	to	provide
	 	 additional	information.
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate Governance

6) การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
	 	 บริษทัได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการ
	 	 กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน	โดยกรรมการท�าหน้าที่ในการก�าหนด
	 	 นโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับ
	 	 นโยบาย	ขณะที่ฝ่ายจัดการท�าหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ	ให้
	 	 เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนด	ดังนั้นประธานกรรมการและ
	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน	โดยทั้งสอง
	 	 ต�าแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท	เพื่อให้
	 	 ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด

	 	 ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	และไม่มี
	 	 ส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท	 เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่
	 	 ระหว่างการก�ากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการ
	 	 บริหารงานได้อย่างชัดเจน
7) การสรรหากรรมการ
	 	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีสรรหา
	 	 บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนด
	 	 ออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ	เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
	 	 เพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกต้ัง
	 	 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดเลือก
	 	 บุคคลจากผู้ทรงคุณวุฒิและความเช่ียวชาญจากหลายๆ	อาชีพ
	 	 มีภาวะผู้น�า	วิสัยทัศน์กว้างไกล	เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
	 	 มีประวัติการท�างานโปร่งใส	รวมท้ังมีความสามารถในการแสดง
	 	 ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ	 อีกท้ังมีการก�าหนดคุณสมบัติของ
	 	 กรรมการท่ีต้องการสรรหา	โดยพจิารณาจากความรู้	ความช�านาญ
	 	 ที่จ�าเป็นแต่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ		
8) การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้
	 	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้มีการจัดท�าแบบประเมินผล
	 	 การปฏบัิติงานตนเองของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ
	 	 ชุดย่อยทุกชุดเป็นประจ�าทุกปี	ทั้งในรูปแบบของการประเมินราย
	 	 บุคคลซึ่งกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ประเมิน	และการประเมินผล
	 	 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
	 	 ย่อยในแบบรายคณะ	ซ่ึงรวมถึงการประเมินการท�าหน้าที่ของ
	 	 ประธานกรรมการ	เพือ่ให้กรรมการแต่ละท่านได้มโีอกาสประเมนิ
	 	 ผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ	 เนื่องจากท่านเป็นผู้มี
	 	 บทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลกิจการ	โดย
	 	 ผลการประเมินจะถูกน�ามาใช้ในการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อ
	 	 ก�าหนดมาตรการในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
	 	 ท�างานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป
	 	 นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนให้คณะกรรมการได้ศึกษาและเข้า
	 	 อบรมหลักสูตรต่างๆ	ทั้งของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

	 	 บริษัทไทย	(IOD)	และสถาบันอื่นๆ	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ
	 	 เข้าใจถึงหลักการของการก�ากับกิจการที่ดี	พร้อมท้ังมีการเชิญ
	 	 วิทยากรภายนอกให้มาบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
	 	 คณะกรรมการเป็นประจ�าทุกปี	เพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยน
	 	 วิสัยทัศน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทอย่างมี
	 	 ประสิทธิภาพ
9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
	 	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก�าหนดค่า
	 	 ตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
	 	 ชดุย่อย	โดยพจิารณาเปรียบเทยีบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
	 	 ของบริษัทช้ันน�าในตลาดหลักทรัพย์	และในกลุ่มอุตสาหกรรม
	 	 เดียวกัน	ตลอดจนผลการด�าเนินงานของบริษัท	และมีการเสนอ
	 	 ขออนมุติัทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นเพือ่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
	 	 บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
10) เลขานุการบริษัท
	 	 เลขานุการบริษัทท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย	ระเบียบ
	 	 ข้อบังคับต่างๆ	ตลอดจนบรรษัทภิบาลที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ความ
	 	 รับผิดชอบของกรรมการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ	 และ
	 	 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น	 อีกท้ังติดตามและประสานงานให้
	 	 บริษัทปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและมติประชุมผู้ถือหุ้น	และ
	 	 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานสารสนเทศของบริษัทตาม
	 	 ระเบียบและข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
	 	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
	 	 ประเทศไทย	

2.  คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย	จ�านวน	6	คณะ	
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะเรื่องและเสนอเร่ืองให ้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาหรือรับทราบองค์ประกอบและอ�านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ	มีดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ	
	 	 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระไม่ต�่ากว่า	3
	 	 ท่าน	โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	ท่าน	มีความรู้ความ
	 	 เข้าใจ	และมีประสบการณ์การท�างานด้านบัญชี	หรือการเงินที่
	 	 เป็นทีย่อมรบั	โดยท�าหน้าทีส่อบทานการด�าเนนิงานให้ถูกต้องตาม
	 	 นโยบายและระเบียบข้อบังคับ	ตลอดจนกฎหมาย	ระเบียบปฏิบัติ	
	 	 และข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแล	ส่งเสริมให้พัฒนาระบบ
	 	 รายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	
	 	 รวมท้ังสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน	 ระบบตรวจสอบ
	 	 ภายในและระบบบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม	เหมาะสมและมี
	 	 ประสทิธภิาพ	โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏบัิติหน้าท่ีและแสดง
	 	 ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

6) Segregation of Roles between the Board of Directors  
  and Management
	 	 The	 Company	 clearly	 separates	 the	 roles	 and	
	 	 responsibilities	 between	 the	 Board	 and	 management.
	 	 The	Board’s	duty	 is	 to	establish	policies	 and	oversee
	 	 management’s	work	 at	 the	 policy	 level.	Management’s
	 	 duty	 is	 to	 administer	 the	 Company’s	 operations	 in	
	 	 accordance	with	the	established	policies.	The	Chairman
	 	 of	the	Board	of	Directors	and	the	President	are	a	different	
	 	 person.	 Both	 of	 which	 are	 selected	 by	 the	 Board	 of	
	 	 Directors.	

	 	 The	 Chairman	 of	 the	 Board	 of	 Directors	 is	 not	 an	
	 	 Executive	Director	and	is	not	involved	in	the	Company’s
	 	 business	 administration.	 This	 is	 to	 ensure	 that	 the	
	 	 policy-level	 oversight	 function	 and	 the	 administration	
	 	 level	are	clearly	separated.
7) Nomination of Directors
	 	 The	 Nominating	 and	 Remuneration	 Committee	 has	 its
	 	 duty	to	find	highly	competent	candidates	to	replace	the
	 	 Directors	who	 retire	by	 rotation	or	 leave	 their	post	 in	
	 	 any	 other	 cases.	 The	 committee	 then	 proposes	 the	
	 	 candidates	for	the	Board’s	consideration.	The	Board	then	
	 	 passes	the	proposal	to	the	shareholder’s	meeting	for	an	
	 	 election.	The	Nominating	and	Remuneration	Committee
	 	 selects	candidates	taking	into	account	their	competence,	
	 	 expertise	in	various	fields,	leadership,	vision,	integrity	and	
	 	 ethics,	past	work	experience,	transparency,	and	ability	to	
	 	 voice	their	opinions	independently.	The	qualifications	of
	 	 desirable	director	based	on	the	knowledge	and	necessary	
	 	 skill	that	the	current	Board	is	missing.
8) Performance Appraisal and Knowledge Enhancement
	 	 The	 Board	 of	 Directors	 has	 created	 an	 annual	
	 	 self-evaluation	 form	 for	 itself	 and	 its	 committees,	with
	 	 both	 individual	 Directors	 and	 the	 each	 committees	
	 	 performing	evaluations.	This	includes	an	assessment	of	the
	 	 duties	of	 the	Chairman,	with	each	Director	having	 the	
	 	 opportunity	 to	 evaluate	 the	 Chairman’s	 performance,
	 	 since	he	plays	such	an	important	role	in	setting	policy
	 	 and	 overseeing	 the	 business.	 Evaluation	 results	 are	
	 	 ana	lyzed	 and	 conclusions	 drawn	 from	 them	 so	 as
	 	 to	 determine	 future	 standards	 of	 development	 and	
	 	 improvement	 in	 work	 efficiency	 of	 the	 Board	 and	 its
	 	 Committees.	 Additionally	 the	 Company	 supports	 the
	 	 Board	continuing	education	and	training	through	various		
	 	 courses	 offered	 by	 the	 Thai	 Institute	 of	 Directors	
	 	 Association	 (IOD)	 and	 other	 institutions,	 which	 build

	 	 knowledge	 and	 understanding	 in	 the	 fundamentals	 of
	 	 good	 corporate	 governance.	 Also,	 each	 year	 outside	
	 	 experts	 are	 invited	 to	 share	 their	 knowledge	 and	
	 	 exchange	 ideas	 with	 the	 Board,	 so	 as	 to	 efficiently	
	 	 develop	and	exchange	visions	about	performance	of	the	
	 	 duties	of	the	Board.
9) Remuneration for the Board and the Sub-Committees
	 	 The	 Nominating	 and	 Remuneration	 Committee	 sets	
	 	 reasonable	 remuneration	 for	 the	 Board	 and	 the	 sub-
	 	 committees.	The	remuneration	is	compared	with	that	of
	 	 other	leading	companies	listed	on	the	Stock	Exchange
	 	 and	 in	 the	 same	 industry.	 The	 Committee	 also	 takes	
	 	 into	 consideration	 of	 the	 Company’s	 operating	 result
	 	 when	determining	the	remuneration	before	the	remuneration	
	 	 proposal	 is	 passed	 to	 the	 shareholder’s	 meeting	 for	
	 	 approval.
10) Company Secretary
	 	 The	Company	Secretary	provides	advice	on	the	applicable	
	 	 laws,	rules,	regulations,	corporate	governance	principles,		
	 	 and	 scope	 of	 responsibilities	 of	 the	 Board.	 He	 also	
	 	 arranges	activities	of	the	Board,	organizes	the	meeting	
	 	 of	 shareholders,	 and	 coordinates	 with	 other	 functions	
	 	 to	 ensure	 that	 the	 resolutions	 of	 the	 Board	 and	 the
	 	 shareholder’s	meeting	are	implemented.	He	also	ensures
	 	 that	the	company’s	information	is	disclosed	in	accordance	
	 	 with	 the	 requirements	 of	 the	Securities	 and	Exchange
	 	 Commission	and	the	Stock	Exchange	of	Thailand.	

2.  Sub-Committees		
	 	 The	 Board	 has	 appointed	 6	 sub-committees	 to	 carry	
	 	 out	 specific	 tasks	and	propose	matters	 for	 the	Board
	 	 to	 approve	 or	 acknowledge.	 Each	 sub-committee’s	
	 	 components	and	duties	are	as	follows:
1) Audit Committee	
	 	 The	 Audit	 Committee	 consists	 of	 no	 fewer	 than	 3	
	 	 Independent	 Directors.	 At	 least	 one	 of	 them	 has	
	 	 knowledge,	understanding	of,	and	experience	in	accounting	
	 	 or	 finance.	 The	 Committee’s	 role	 is	 to	 review	 the	
	 	 Company’s	practices	 in	compliance	with	the	regulatory
	 	 bodie’s	policies,	regulations,	laws,	and	requirements.	The	
	 	 Committee	also	supports	the	improvement	of	the	financial	
	 	 reporting	system	in	line	with	international	standards	and	
	 	 reviews	the	internal	control	system	and	the	risk	management	
	 	 system	to	ensure	their	appropriateness	and	effectiveness.	
	 	 The	Audit	Committee	performs	its	duties	and	voices	its
	 	 opinions	independently.
	



142 143

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) | Bangkok Life Assurance PLCร�ยง�นประจำ�ปี 2559 | Annual Report 2016

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate Governance

	 	 ท้ังนี	้ฝ่ายตรวจสอบและส�านกัก�ากับการปฏบัิติงานเป็นหน่วยปฏบัิติ
	 	 งานที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ในขณะเดียวกัน
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี	โดย
	 	 ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง	เพื่อขอ
	 	 ความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ		
2) คณะกรรมการบริหาร	
	 	 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัท	มีอ�านาจ
	 	 หน้าท่ีในการบริหารกิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการ
	 	 มอบหมาย	 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	มติท่ีประชุม
	 	 ผู้ถือหุ้น	นโยบาย	หรือค�าสั่งใดๆ	ที่คณะกรรมการก�าหนด	และ
	 	 มีอ�านาจอนมุติัและ/หรอืเห็นชอบแก่การด�าเนนิการใดๆ	อนัจ�าเป็น
	 	 ต่อการบริหารกิจการของบริษทั	 อกีทัง้มหีน้าทีพ่จิารณากลัน่กรอง
	 	 ข้อพิจารณาต่างๆ	ที่จะมีการน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
	 	 เพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ	
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัท
	 	 และผู้บริหารระดับสงูอย่างน้อย	 5	 ท่าน	 ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นผูม้ี
	 	 ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการด�าเนิน
	 	 ธุรกิจของบริษัท	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ก�าหนด
	 	 กรอบนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวมและติดตาม
	 	 ก�ากับดูแลความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ
	 	 บริหารความเสีย่งรวมตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบริษทัก�าหนด	
4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
	 	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย
	 	 กรรมการบริษทั	โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผูบ้ริหาร	และประธาน
	 	 คณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ท�าหน้าท่ีพิจารณาสรรหาผู้ที่
	 	 สมควรได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท	กรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 และรองผู้จัดการใหญ่	ในกรณีครบวาระ	ลาออก	หรือพ้นสภาพ
	 	 ในทุกกรณี	นอกจากนั้นมีหน้าท่ีก�าหนดและทบทวนค่าตอบแทน
	 	 และผลประโยชน์อื่นๆ	ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
	 	 ระดับสงูทีส่งูกว่าหรือเทียบเท่ารองผูจ้ดัการใหญ่	ให้มคีวามเหมาะสม
	 	 กับอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร	
5) คณะกรรมการลงทุน	
	 	 คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
	 	 ระดับสูงจากสายลงทุนจ�านวนไม่น้อยกว่า	3	ท่าน	ซ่ึงกรรมการ
	 	 ทุกท่านในคณะนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความรู้เรื่องการลงทุน	ธุรกิจ
	 	 ประกันชีวิต	และการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุน
	 	 คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ก�าหนดนโยบายการลงทุน	 นโยบาย
	 	 การบริหารความเสี่ยงรวมท่ีเกิดจากการลงทุน	 พิจารณาอนุมัติ
	 	 แผนการลงทุน	ติดตามและก�ากับดูแลการลงทุนให้เป็นไปตาม
	 	 กฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับ	 เพื่อน�าเสนอต่อ
	 	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติต่อไป

6) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัท
	 	 และผู้บริหารระดับสูง	ซ่ึงกรรมการคณะน้ีเป็นผู้มีความรู้ความ
	 	 เข้าใจในธุรกิจประกันชีวิต	และหลกัการของการก�ากับกิจการเป็น
	 	 อย่างดี	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่เสนอนโยบาย
	 	 ค�าแนะน�า	 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะ
	 	 กรรมการบริษัท	ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	ให้เป็นไป
	 	 ตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละส่งเสรมิการเผยแพร่ค่านยิม
	 	 ด้านจริยธรรมและจรรณยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจให้เป็นที่
	 	 เข้าใจทั่วทุกระดับ

3.  ฝ่ายบริหาร
1) โครงสร้างของคณะผู้บริหาร
	 	 คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง	ได้แก่
	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 รองผู้จัดการใหญ่	 และผู้บริหารสายงาน
	 	 โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานของคณะผู้บริหารและ
	 	 เป็นผู้น�าบริษัท
2) การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนของผู้บริหารระดับสูง
  ของบริษัท
1.		 บริษัทไม่ขัดข้องในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมเป็นกรรมการ
	 	 ในองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไรหรือองค์กรภาคเอกชนที่ต้ังข้ึนเพื่อ
	 	 ประโยชน์ส่วนรวม
2.		 บริษัทไม่ขัดข้องในกรณีที่ผู้บริหารเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กร
	 	 ภายนอกที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้า	และไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท
	 	 และผูบ้รหิารไม่ใช้เวลาเกินความเหมาะสมจนเป็นผลเสยีแก่บรษิทั
3.	 กรรมการผู ้จัดการใหญ่ต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งใดๆ	ในบริษัท
	 	 จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท
3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
	 	 บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
	 	 ต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
	 	 และโปร่งใส	เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมือ
	 	 อาชีพและสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
4) การประเมินผลและค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้
  บริหารระดับสูง
	 	 ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดับสงู	ประกอบ
	 	 ด้วยเงินเดือนและโบนัสประจ�าปีที่พิจารณาจาก
1.		 หน้าท่ีความรับผิดชอบ	ผลการด�าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท
	 	 การด�าเนนิงานตามนโยบายทีไ่ด้รบัจากคณะกรรมการ	 การบริหาร
	 	 งานภายใต้สภาวการณ์เศรษฐกิจและสงัคม	ความสามารถในการ
	 	 พัฒนาธุรกิจ	 รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
	 	 ให้ดีขึ้นในแต่ละปี

	 	 The	Internal	Audit	department	and	the	Compliance	Office
	 	 report	 directly	 to	 the	 Audit	 Committee.	 The	 Audit	
	 	 Committee	 also	 joins	 at	 least	 one	 meeting	 with	 the	
	 	 auditor	without	the	presence	of	management	so	as	to
	 	 seek	the	auditor’s	opinions	on	various	matters.	
2) Executive Board of Directors	
	 	 The	Executive	Board	of	Directors	has	 the	authority	 to
	 	 manage	 the	 Company’s	 business	 as	 assigned	 by	 the
	 	 Board	to	ensure	 that	 it	 is	 in	 line	with	 the	Company’s
	 	 objectives,	requirements,	the	resolutions	of	the	shareholder’s
	 	 meeting,	the	policies	or	orders	put	in	place	by	the	Board.	
	 	 The	Executive	Board	of	Directors	also	has	the	authority
	 	 to	grant	approval	and/or	consent	to	any	actions	necessary
	 	 for	the	business.	It	also	considers	and	screens	matters
	 	 before	presenting	them	to	the	Board	for	approval	and/
	 	 or	consent.	
3) Risk Management Committee
	 	 The	Risk	Management	Committee	consists	of	at	least	5		
	 	 Directors	and	 top	Executives	who	have	knowledge	on
	 	 and	understanding	of	the	Company’s	risks.	The	Committee	
	 	 sets	the	scope	of	risk	management	policy	and	strategy
	 	 and	monitors	the	efficiency	and	effectiveness	of	the	risk	
	 	 management	system,	according	to	the	policy	stipulated
	 	 by	the	Board.	
4) Nominating and Remuneration Committee	
	 	 The	Nominating	and	Remuneration	Committee	consists	of	
	 	 Company	Directors.	All	members	of	the	Committee	are
	 	 not	an	Executive	of	the	company.	The	Chairman	of	the
	 	 Committee	 is	an	 Independent	Director.	The	Committee
	 	 considers	qualified	candidates	for	the	posts	of	Director,
	 	 President,	 and	 Vice	 President	 in	 the	 event	 that	 those
	 	 posts	are	vacated	as	a	result	of	rotation,	resignation,	or
	 	 any	 other	 cases.	 The	Committee	 also	 determines	 and
	 	 reviews	the	remuneration	and	benefits	provided	for	the
	 	 Board	and	other	top	Executives	higher	than	or	equivalent	
	 	 to	 Vice	 President	 to	 ensure	 that	 they	 reflect	 those	
	 	 position’s	duties	and	responsibilities	of	the	organization.	
5) Investment Committee	
	 	 The	 Investment	 Committee	 consists	 of	 Directors	 and	
	 	 top	Executive	officer(s)	of	the	Investment	Division	of	at
	 	 least	3	members.	All	of	the	Committee	members	have
	 	 knowledge	 of	 investment,	 life	 insurance	 business,	 and
	 	 investment	risk	management.	The	Committee	has	its	duty	
	 	 to	set	the	investment	policy	and	the	overall	investment
	 	 risk	management	policy,	to	grant	approval	for	investment	
	 	 plans,	 and	 to	 monitor	 the	 Company’s	 investments	 to
	 	 make	certain	 that	 they	are	 in	 line	with	 the	 regulator’s
	 	 laws	 and	 requirements	 before	 presenting	 them	 to	 the
	 	 Board	for	approval.	

6) Good Corporate Governance Committee	
	 	 The	 Good	 Corporate	 Governance	 Committee	 consists	
	 	 of	 Directors	 and	 top	 Executives.	 All	 members	 of	 the
	 	 Committee	 have	 knowledge	 and	 understanding	 of	 the	
	 	 life	 insurance	business	and	the	principles	of	corporate
	 	 governance.	 The	 Committee’s	 duty	 is	 to	 propose	 the
	 	 good	 corporate	 governance	 policy,	 suggestions,	 and
	 	 guidelines	 to	 the	 Board	 and	monitors	 the	 Company’s
	 	 practices	 to	 ensure	 that	 they	 are	 in	 accordance	 with	
	 	 the	 corporate	 governance	 principles.	 It	 also	 promotes
	 	 ethical	values	and	code	of	conduct	across	all	levels	of
	 	 the	organization.	

3.  Management
1) Structure of the Executive Officers	
	 	 The	 Company’s	 Executive	 officers	 include	 its	 top	
	 	 management	i.e.	President,	Vice	President,	and	Divisional
	 	 Heads.	The	President	is	the	head	of	the	Executives	and	
	 	 the	Company’s	leader.	
2) Top Executive Officers Assuming a Director Post at
  Other Companies	
1.		 The	Company	has	no	objection	against	the	event	that	
	 	 its	Executive	officers	serve	as	a	Director	for	not-for-profit	
	 	 organizations	or	private	organizations	established	for	the
	 	 public	interest.	
2.		 The	Company	has	no	objection	against	the	event	that	
	 	 its		Executive	 officers	 serve	 as	 a	 Director	 for	 outside
	 	 organizations	whose	business	does	not	conflict	with	the		
	 	 Company’s	 interest	 and	 does	 not	 consume	 extensive
	 	 time	of	the	Executives.	
3.		 The	President	shall	not	be	in	any	posts	in	any	listed	or	
	 	 non-listed	companies	whose	business	is	in	competition
	 	 with	the	Company.
3) Selection of Top Executive Officers	
	 	 The	Company	has	a	process	 to	select	persons	 to	fill
	 	 important	 management	 positions	 in	 all	 levels	 on	 an	
	 	 appropriate	and	transparent	basis.	The	Company	ensures	
	 	 that	the	selected	Executive	officers	are	professional	and
	 	 able	to	manage	the	business	effectively.	
4) Evaluation and Remuneration of President and Top
  Executive Officers
	 	 The	remuneration	of	the	president	and	the	top	Executive	
	 	 officers	consists	of	a	salary	and	an	annual	bonus	which	
	 	 are	determined	from:
1.		 Their	roles	and	responsibilities,	the	Company’s	operating
	 	 result,	work	carried	out	according	to	the	policies	stipulated	
	 	 by	the	Board,	their	management	performance	under	the
	 	 social	and	environmental	circumstances,	and	their	ability
	 	 to	improve	the	business	and	work	efficiency	each	year.	
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2.		 การเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในกลุ่ม
	 	 อุตสาหกรรมเดียวกัน	รวมถึงความสอดคล้องกับแนวทางการ
	 	 เติบโตของผลก�าไร	และมูลค่าธุรกิจของบริษัท	

แนวทางปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกจิ
1.  การเคารพต่อกฎหมาย
	 	 การด�าเนินงานของบริษัทต้องอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมาย
	 	 และด�ารงไว้ซ่ึงสมัพนัธภาพท่ีดีกับเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานทีก่�ากับ
	 	 ดูแลบริษัท	การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ
	 	 ถือเป็นเร่ืองส�าคัญในการประกอบกิจการ	พนักงานทุกคนควร
	 	 เคารพต่อกฎหมายเพื่อความเป็นระเบียบและความสงบของ
	 	 สังคม
2.  การเคารพต่อสิทธิของบุคคลและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
	 	 บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกคนยึดมั่นในสิทธิ	 เสรีภาพ	และ
	 	 หน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด	 ตลอดจนเคารพต่อสิทธิของ
	 	 บุคคลอื่นท้ังในองค์กรและในสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชน	และ
	 	 ไม่กระท�าการใดที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิผู้อื่น	ไม่กลั่นแกล้งหรือ
	 	 ข่มเหงผู้อื่น	รวมถึงการไม่ล่วงละเมิดทางเพศ	นอกจากนั้นต้อง
	 	 ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกัน
3.  การด�าเนินการด้านการเมือง
	 	 บริษัทสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
	 	 มหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	 บรษิทัเป็นองค์กรท่ีเป็นกลางทางการ
	 	 เมืองและเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทาง
	 	 การเมืองของพนักงาน	การตัดสินใจของพนักงานที่จะเข้าไปมี
	 	 ส่วนร่วมทางการเมืองโดยการอุทิศเวลาส่วนตัวนอกเวลาท�างาน
	 	 สามารถกระท�าได้และให้ถือว่าการด�าเนินการทั้งหมดเป็นการ
	 	 ตัดสินใจโดยส่วนตัวของพนักงานผู้นั้นเอง
4.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการมีส่วนได้เสีย
	 	 พนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องโดยค�านึงถึง
	 	 ประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ	ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
	 	 ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์บริษัท	พึงหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสีย
	 	 ของตนเองกับงานที่ต้องปฏิบัติตามหน้าท่ี	พนักงานต้องไม่ยอม
	 	 ให้เหตุผลในส่วนของตนเอง	หรือบุคคลในครอบครัวของตนมี
	 	 อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่ีท�าให้เบ่ียงเบนไปจากหลักการข้างต้น
5.  การรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลบริษัท
	 	 พนักงานทุกคนของบริษัทมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลความลับ
	 	 จากการประกอบธุรกิจของบริษัท	พึงงดเว้นการสื่อสารข้อมูล
	 	 บรษิทัท่ีเป็นความลบัและเป็นข้อมลูทียั่งไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะ
	 	 ซ่ึงหากมีการเปิดเผยจะท�าให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท
	 	 ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร	รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของ
	 	 พนักงาน

6.  การแข่งขันทางการค้า
	 	 บริษัทประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงจริยธรรมความเสมอภาคและ
	 	 ความซ่ือสตัย์ในการด�าเนนิธรุกิจ	 สนบัสนนุการแข่งขันท่ีเป็นธรรม
	 	 และไม่ใช้วิธีการใดๆ	ที่ไม่ถูกต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้า
7.  ลูกค้า/ผู้ถือกรมธรรม์
	 	 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับ
	 	 ลูกค้าด้วยการปกป้องคุณค่าชีวิต	พร้อมท้ังให้ค�าแนะน�าด้านการ
	 	 วางแผนการเงินอย่างรอบด้าน	 แนะน�าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่
	 	 ลูกค้าและครอบครัว	 ด้วยการบริการท่ีประทับใจผ่านที่ปรึกษา
	 	 การเงิน	ตัวแทนประกันชีวิต	คู่ค้า	และพนักงาน	เพื่อให้ลูกค้า
	 	 ได้มีหลักประกันและมีการเสริมสร้างฐานะควบคู่กันไป	ท�าให้มี
	 	 ความพร้อมในการด�าเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีความสุขอย่าง
	 	 ยั่งยืน
8.  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 	 บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม
	 	 ทางสังคม	 การรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
	 	 ในชุมชน	ตามหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมี
	 	 ความสุขปลูกฝังจิตส�านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและ
	 	 สิง่แวดล้อมตลอดจนการลดการใช้พลงังาน	พนกังานพงึตระหนกั
	 	 ถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในการ
	 	 มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง
9.  พนักงาน
	 	 พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าและมีความ
	 	 ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 บริษัทจึงต้องปฏิบัติต่อ
	 	 พนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติและเคารพใน
	 	 ความเป็นพนักงาน	โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทน	จัดหาสวัสดิการ
	 	 ที่ดีและเหมาะสมเพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่พนักงาน	รวมทั้งส่ง
	 	 เสริมให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อันจะท�าให้เกิด
	 	 ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน	นอกจากน้ันพนักงานยังต้อง
	 	 ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างสุดความสามารถ	มีความขยันและ
	 	 กระตือรือร้นอยู่เสมอ
10. การรับหรือการให้ของขวัญ
	 	 บรษิทัมุง่มัน่ในการสร้างความสมัพนัธ์ทีดี่และย่ังยืนกับลกูค้า	คูค้่า
	 	 และผู้ท�าธุรกิจร่วมกับบริษัท	ภาพลักษณ์ท่ีดีย่อมเป็นรากฐาน
	 	 ส�าคัญ	ส�าหรับการสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวดังนั้น	การรับหรือ
	 	 การให้ทรัพย์สินสิ่งของเพื่อเป็นของขวัญอันเป็นการให้ตาม
	 	 ประเพณสีามารถกระท�าได้	 แต่ก็ควรระมดัระวังการรับหรอืการให้
	 	 ท่ีไม่เหมาะสมซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
	 	 ของพนักงานในนามบริษัท	อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ประสงค์ให้
	 	 พนักงานรับของขวัญท่ีมีมูลค่าสูงหรือเป็นกรณีที่อาจท�าให้เกิด
	 	 ภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุน	 หรือการมีพันธะต่อกันและอาจเข้า
	 	 ข่ายในลักษณะของการรับสินบน

2.		 Comparisons	with	the	remuneration	paid	for	top	Executive	
	 	 officers	 in	 the	same	 industry,	profit	growth	 trend,	and
	 	 value	of	business.

Guidelines on Ethical and the Code of Conduct
1.  Respects for the Law
	 	 The	Company’s	operations	are	 in	compliance	with	 the
	 	 applicable	 laws	 and	 carried	 out	 in	 a	 manner	 that	
	 	 maintains	good	relations	between	the	Company	and	the
	 	 regulatory	agencies.	It	is	crucial	that	all	employees	per
	 	 form	 their	duties	 in	conformity	with	 the	 laws	 in	order
	 	 to	maintain	public	peace	and	order.
2.  Respects for Individual Rights and Equitable Treatment
	 	 The	 Company	 encourages	 all	 employees	 to	 uphold	
	 	 people’s	rights,	freedom	and	carry	out	their	constitutional	
	 	 duty	 as	 citizens	 of	 the	 country.	 Employees	must	 also
	 	 show	 their	 respects	and	equitable	 treatments	 for	both
	 	 internal	and	external	individuals.	They	must	not	conduct
	 	 any	acts	which	may	violate,	bully,	intimidate	or	sexually
	 	 harass	others.
3.  Political Participation
	 	 The	Company	supports	the	system	of	democracy	with
	 	 the	King	is	the	Head	of	State.	It	is	a	politically	neutral
	 	 organization,	and	respects	the	right	and	freedom	of	its
	 	 employees	to	express	political	opinions.	Choices	to	get
	 	 involved	politically	by	devoting	their	own	personal	time	
	 	 or	working	part-time	outside	office	hours	are	personal
	 	 matters	which	are	 the	concern	of	only	 the	employees
	 	 themselves.
4.  Conflicts of Interest and Stakeholding
	 	 Employees	must	 perform	 their	 work	 correctly,	 thinking
	 	 first	of	its	benefit	to	the	Company	and	not	seeking	any
	 	 personal	gains	at	odds	with	the	Company’s	welfare.	In
	 	 performance	of	their	duties	they	must	avoid	any	personal	
	 	 conflict	 of	 interest.	 They	must	 not	 allow	any	personal
	 	 reasons,	or	the	influence	of	anyone	in	their	families,	to
	 	 cause	them	to	deviate	from	this	principle.
5.  Retention and Use of the Company’s Information
	 	 It	is	all	employee’s	duty	to	maintain	confidentiality	of	the	
	 	 Company’s	business.	Employees	must	not	disclose,	either	
	 	 verbally	or	in	writing,	the	Company’s	confidentiality	and
	 	 non-publicly	disclosed	 information	which	may	seriously
	 	 harm	 the	Company	 if	disclosed	 to	others.	Confidential
	 	 information	also	includes	employee’s	personal	information.

6.  Trade Competition
	 	 The	Company	conducts	business	with	consideration	for
	 	 equality,	 ethics	 and	 honesty,	 supports	 fair	 competition
	 	 and	 does	 not	 use	 any	 method	 involving	 incorrect	
	 	 treatment	of	trade	competitors.
7.  Clients/Policyholders
	 	 The	Company	is	committed	to	creating	financial	security
	 	 for	 clients	 by	 protecting	 their	 quality	 of	 life.	 It	 gives	
	 	 comprehensive	financial	planning	advice,	recommending
	 	 high-quality	products	 to	clients	and	 their	 families.	This	
	 	 is	done	with	the	impressive	service	of	financial	advisors,	
	 	 insurance	 agents,	 trading	 partners,	 and	 staff,	 so	 that	
	 	 clients	will	 be	 guaranteed	 of	 improving	 their	 positions
	 	 and	making	 possible	 a	 sustainable	 happy	 lifestyle	 for
	 	 each	of	them.
8.  Social and Environmental Responsibilities
	 	 The	 Company	 is	 determined	 to	 take	 part	 in	 social	
	 	 development	 and	 environmental	 conservation	 activities	
	 	 as	well	 as	 to	elevate	 the	quality	of	 life	 for	people	 in	
	 	 the	 community.	 These	 activities	 are	 in	 line	 with	 the	
	 	 sustainable	 development	 principle	 that	 enables	 people
	 	 to	live	happily	together,	embeds	environmental	and	social
	 	 awareness	among	people	and	reduces	the	use	of	energy.
	 	 Employees	are	well	aware	of	their	duty	to	contribute	to
	 	 the	social	development	activities	on	a	continual	basis.
9.  Employees
	 	 The	employees	as	human	resources	are	of	the	highest
	 	 value	and	importance	to	business	operations.	The	Company	
	 	 must	 treat	 all	 employees	 equitably	 and	 with	 respect	
	 	 for	 their	 status	 as	 employees.	 The	Company	 pays	 its	
	 	 employees	excellent	and	appropriate	compensation	and
	 	 benefits,	 and	 additionally	 provides	 opportunities	 for
	 	 self-development	and	education	for	moving	ahead	in	their	
	 	 working	duties.	In	return,	employees	are	always	expected
	 	 to	perform	their	duties	to	the	best	of	their	ability,	with
	 	 diligence	and	enthusiasm.
10. Receiving or Giving Gifts
	 	 The	Company	is	committed	to	building	good,	sustainable	
	 	 relationships	with	its	clients,	trading	partners,	and	business	
	 	 associates.	A	good	image	naturally	helps	form	a	good
	 	 basis	for	building	such	relationships.	Receiving	or	giving		
	 	 valuables	 or	 other	 things	 as	 gifts	 in	 traditional	 ways	
	 	 may	be	done,	but	care	should	be	 taken	 that	 there	 is
	 	 no	 inappropriate	 giving	 or	 receiving	 of	 gifts,	 it	 might
	 	 influence	 business	 decisions	 of	 the	 Company’s	 staff.	
	 	 In	 any	 case,	 the	Company	does	not	 allow	employees
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11. ความปลอดภัยและสุขอนามัย
	 	 บริษัทให้ความส�าคัญในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของ
	 	 พนักงานและสังคมอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงปลูกจิตส�านึกด้านความ
	 	 ปลอดภัยและสุขอนามัยแก่พนักงานและสังคม	โดยจัดให้มีระบบ
	 	 ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเก่ียวกับการจัด
	 	 อุปกรณ์ดับเพลิง	 การเก็บรักษาวัตถุไวไฟ	 และวัตถุระเบิด	 การ
	 	 ป้องกันฟ้าผ่า	 การติดตัง้ระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้	 การจดั
	 	 ซ้อมหนไีฟ	 โดยมวีทิยากรผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการป้องกันภยัดูแล
	 	 ระหว่างการฝึกซ้อม
12. ทรัพย์สินทางปัญญา
	 	 บริษทัมนีโยบายและแนวปฏบิตัเิก่ียวกับการไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สนิ
	 	 ทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ	โดยมีการก�าหนด	ห้ามมิให้มีการติดต้ัง
	 	 หรือน�า	 หรือใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์	 อนัเป็นการละเมดิลขิสทิธิ์
	 	 ของผู้อื่นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท	และห้ามน�าโปรแกรม
	 	 คอมพวิเตอร์ทีล่ะเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ืน่มาใช้เก่ียวกับงานของบรษิทั
13. การสื่อสาร
	 	 การสื่อสารของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อ
	 	 สิ่งพิมพ์	วิทยุ	โทรทัศน์	อินเทอร์เน็ต	หรือช่องทางการสื่อสารอื่น
	 	 ต้องเป็นการสื่อสารที่เป็นความจริง	มีความเข้าใจง่ายและชัดเจน
	 	 โดยละเว้นการสือ่สารทีเ่ป็นเทจ็	 หรือท่ีอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผดิ
	 	 หรือการให้ข่าวสารต่อสื่อมวลชนท่ีบิดเบือน	หรือให้ร้ายป้ายสีคู่
	 	 แข่งขันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

	 	 to	 receive	a	gift	of	any	value	which	might	cause	 the	
	 	 appearance	of	exchanging	mutual	support	or	commitment	
	 	 or	might	be	construed	as	a	payoff.	
11. Safety and Hygiene
	 	 The	Company	gives	high	and	continuing	importance	to
	 	 the	 safety	 and	 health	 of	 its	 employees	 and	 society,
	 	 raising	 awareness	 of	 this	 by	 providing	 workplace	 fire
	 	 prevention	and	operable	fire-fighting	equipment,	proper
	 	 storage	 of	 flammable	 and	 explosive	material,	 installing
	 	 lightning	protection	and	fire	alarm	systems,	requiring	fire	
	 	 drills,	with	safety	experts	supervising.
12. Intellectual Property
	 	 It	is	the	Company’s	policy	and	practice	that	intellectual
	 	 property	 rights	 are	 not	 to	 be	 violated.	 Installation,
	 	 bringing	 or	 use	 of	 pirated	 computer	 programs	 within
	 	 the	Company	is	prohibited,	and	it	is	forbidden	to	bring
	 	 in	software	pirated	by	someone	else	for	use	in	Company	
	 	 work.
13. Communication
	 	 The	 Company’s	 communications,	 whether	 through	 the
	 	 press,	 radio,	 TV,	 internet	 or	 other	 channels,	 must	 be
	 	 truthful,	 clear	 and	 easily	 understood.	 There	 may	 be
	 	 no	information	 given	 which	 is	 false,	 could	 cause
	 	 misunderstanding,	provides	distorted	 information	 to	 the
	 	 public,	or	directly	or	indirectly	slanders	a	competitor.
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Report

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่าน	ซ่ึงทุกท่านมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี	
ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	ด้วยความรู้	ความสามารถ	ประกอบกับความรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอ	โดยไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร	พนักงาน	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
	 	 	
ในรอบปี	2559	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจ�านวน	6	ครั้ง	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท	มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร	ผู้ตรวจสอบภายใน	และผู้สอบบัญชี	เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิด
เห็นในวาระที่เกี่ยวข้อง	สามารถสรุปสาระส�าคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้
	 	 	 1.		 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	 ซึ่งผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและรายงานความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไข	 ได้เชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาถึงนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	 ความถูกต้องครบถ้วน
ของงบการเงิน	 และรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยส�าคัญ	 นอกจากนี้ยังมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วยจ�านวน	1	ครั้ง	เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลและปัญหาที่มีความส�าคัญในการจัดท�างบการเงิน	ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มี
ข้อสังเกตที่เป็นสาระส�าคัญ	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	บริษัทมีรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้	ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป	และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม
	 	 	 2.		 สอบทานระบบการควบคุมภายใน	 โดยได้หารือกับฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับข้อสังเกตในรายงานของฝ่ายตรวจสอบ	 หารือกับผู้
สอบบัญชีเก่ียวกับการควบคุมภายในและความเสี่ยงของบริษัทในส่วนท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตงานของผู้สอบบัญชี	 และได้พิจารณาการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	 ตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์
(ก.ล.ต.)	 ก�าหนด	 ซึ่งเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ	 มีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสม	 สนับสนุนให้การด�าเนินงาน
ของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 	 	 3.		 สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม	 มีประสิทธิผล	 รวมทั้งได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประจ�าปีของฝ่ายตรวจสอบ	และติดตามการด�าเนินงานของฝ่ายตรวจสอบเพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจการด�าเนินการ	ตามข้อเสนอแนะ
ของรายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาสเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระเพียงพอ	 แผนงานตรวจสอบประจ�าปี
สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัท	 มีการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอ
	 	 	 4.	สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 ได้พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานของส�านักก�ากับการปฏิบัติงาน	
ซ่ึงมีความอิสระและข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อท�าหน้าท่ีดูแลติดตามและประสานงานให้หน่วยงานต่างๆ	ภายในบริษัทยึดถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์	จรรยาบรรณ	และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์ต่างๆ	รวมถึงผลกระทบและการด�าเนินการของบริษัทจากการประกาศใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าว	ซ่ึงที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและทันเวลา
	 	 	 5.		 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง	 รวมทั้งการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	 ประจ�าปี	 2559	 น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทั	เพือ่ขออนมุติัจากทีป่ระชุมผูถื้อหุ้น	โดยได้ประเมนิจากความเป็นอสิระ	คุณภาพและผลงานการตรวจสอบความสามารถและประสบการณ์
ในธุรกิจประกันชีวิต	นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีเป็นประการส�าคัญอีกด้วย	ทั้งนี้	เห็นว่าบริษัท	
ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	มีความเป็นอิสระ	มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีใน
ระดับสากล	
	 	 	 6.		 สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก�าหนดที่เก่ียวข้อง	 ท้ังนี้การท�ารายการดังกล่าวของบริษัทเป็นไปตามประกาศ	 ข้อก�าหนด	 แนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเป็นไปด้วยความเป็นธรรม	 เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ	 เช่นเดียวกับที่ท�ากับบุคคลภายนอก
ทั่วไปด้วยราคาที่สมเหตุสมผล	รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	ถูกต้อง	และครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินตนเองเก่ียวกับการท�าหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	ในรอบปี	2559	ได้
พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ	
ซึ่งผลสรุปโดยรวมเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้	คณะกรรมการตรวจสอบยังมีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อให้บุคคลต่างๆ	ภายในบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกบริษัทได้
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉล	ทุจริต	การกระท�าที่ฝ่าฝืน	ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบข้อบังคับ	หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูก
ต้องผ่านทางอีเมล	auditcommittee@bangkoklife.com	หรือส่งไปรษณีย์มาที่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง	โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อ
เก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ	ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินงานและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
	
สรุปในภาพรวมแล้ว	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	บริษัทมีรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างครบถ้วน	
เพียงพอและทันเวลา	มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุม	มีกระบวนการก�ากับการปฏิบัติงานให้เป็นตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ
อย่างเหมาะสม	และรายการที่เก่ียวโยงหรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ	รวมทั้งมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานภายใต้ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล	โปร่งใส	และเชื่อถือได้

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

14	ธันวาคม	2559



150 151

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) | Bangkok Life Assurance PLCร�ยง�นประจำ�ปี 2559 | Annual Report 2016

Audit Committee Report
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

To	Shareholders,

The	Audit	Committee	consists	of	three	independent	directors	appointed	by	the	Company	Board	of	Directors.	All	are	
fully	qualified	under	the	requirements	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand,	have	excellent	financial	accounting	expertise	
or	experience,	and	perform	their	assigned	duties	and	responsibilities	knowledgably,	skillfully,	and	diligently.	They	act	with	
sufficient	independence,	are	under	no	restrictions	in	obtaining	information	from	management,	staff,	or	stakeholders,	and	
may	express	opinions	and	give	advice	for	the	equal	benefit	of	all	groups	of	stakeholders.

In	2016,	the	Audit	Committee	convened	six	times	to	perform	duties	and	responsibilities	assigned	by	the	Company	Board	
of	Directors.	There	were	joint	meetings	with	management,	internal	auditors,	and	external	auditors	for	consultation	and	
exchange	of	views	on	relevant	agenda	items.	The	following	summarizes	the	actions	taken	by	the	Audit	Committee:
	 	 	 1.		 Reviewed	quarterly	and	annual	financial	statements	which	had	previously	been	audited/reviewed	by	the	external
	 	 	 	 	 auditors,	and	reported	on	them,	giving	free	and	unfettered	opinions.	Executives	and	auditors	involved	were
	 	 	 	 	 invited	to	meetings	to	consider	important	accounting	policies	along	with	the	accuracy	and	completeness	of
	 	 	 	 	 the	financial	statements	and	significant	factors	which	had	impacts	on	financial	statements.	There	was	also	a		
	 	 	 	 	 single	Audit	Committee	meeting	without	management	in	attendance	so	that	there	could	be	free	and	open
	 	 	 	 	 discussion	 of	 important	 information	 on	 the	 preparation	 of	 financial	 statements.	 The	 Audit	 Committee’s	
	 	 	 	 	 conclusion	was	 that	 the	Company’s	 financial	 statements	 are	 reliable,	 accurate,	 complete,	 and	 in	prepared	
	 	 	 	 	 accordance	with	generally	accepted	accounting	principles,	and	with	sufficient	and	appropriate	disclosure.
	 	 	 2.		 Performed	a	review	of	 internal	control	systems	and	discussed	observations	about	 internal	control	made	in
	 	 	 	 	 Internal	Audit	Department	reports,	and	about	Company	risks	subject	to	internal	control	which	fell	under	the
	 	 	 	 	 purview	of	the	external	auditors.	Made	assessments	of	the	adequacy	of	internal	controls	and	risk	management	
	 	 	 	 	 done	 according	 to	 the	 rules	 of	 the	Securities	 and	Exchange	Commission	 (SEC),	 and	 concluded	 that	 the	
	 	 	 	 	 Company	 has	 adequate	 internal	 controls	 and	 strong	 and	 appropriate	 risk	management	which	 assists	 the	
	 	 	 	 	 Company	in	achieving	its	objectives	effectively	and	efficiently.
	 	 	 3.		 In	 considering	 and	 authorizing	 an	 audit	 plan	 by	 the	 Internal	 Audit	 Department,	 assessed	 the	 Company’s	
	 	 	 	 	 internal	audit	systems	to	determine	whether	they	were	appropriate	and	efficiently.	Monitored	the	Internal	Audit	
	 	 	 	 	 Department’s	performance	to	obtain	reports	showing	whether	the	recommendations	of	the	quarterly	auditing
	 	 	 	 	 reports	 were	 being	 implemented,	 and	 found	 that	 the	 Company’s	 internal	 audit	 system	 is	 sufficiently
	 	 	 	 	 independent,	 the	yearly	auditing	plan	 is	consistent	with	 the	Company’s	 risks	and	objectives,	 and	auditing	
	 	 	 	 	 performance	 is	 developing	 steadily	 in	 accord	with	 international	 standards	 for	 the	 professional	 practice	 of	
	 	 	 	 	 internal	auditing.
	 	 	 4.		 Examined	the	Company’s	compliance	with	the	law	in	connection	with	the	Securities	and	Exchange	Commission,	
	 	 	 	 	 Stock	Exchange	regulations,	and	laws	related	to	the	Company’s	business	operations.	Considered	and	approved	
	 	 	 	 	 work	plans	of	the	Compliance	Office	which	is	independent	and	reports	directly	to	the	Audit	Committee	and
	 	 	 	 	 whose	 job	 is	 to	 monitor	 and	 coordinate	 with	 various	 departments	 within	 the	 Company	 to	 ensure	 strict
	 	 	 	 	 compliance	with	ethics	rules,	 law,	and	related	regulations.	Additionally,	the	Audit	Committee	is	 informed	of
	 	 	 	 	 any	changes	in	various	rules	and	of	Company	operations	from	the	adoption	of	such	rules.	In	the	past,	the
	 	 	 	 	 Company	has	complied	with	all	relevant	regulations	and	requirements	in	a	proper	and	timely	way.
	 	 	 5.		 From	 its	 own	 independent	 assessment,	 considered	 and	 nominated	 appointments	 of	 and	 suggested	
	 	 	 	 	 remuneration	 for	 external	 auditors	 in	 the	 year	 2016	 and	 presented	 them	 to	 the	 Board	 of	 Directors	 for	

	 	 	 	 	 approval	at	the	shareholders’	meeting.	Assessed	quality	and	results	of	candidates’	audits,	as	well	as	their
	 	 	 	 	 ability	 and	 experience	 in	 the	 life	 insurance	 business.	 Additionally,	 the	 Committee	 considered	 appropriate	
	 	 	 	 	 comparisons	 of	 financial	 auditing	 costs	 as	 an	 important	 point,	 and	 in	 summary	 found	 that	 the	Company	
	 	 	 	 	 EY,	 Ltd.,	 which	 was	 chosen	 as	 the	 Company’s	 auditor,	 is	 independent	 and	 has	 world-class	 expertise,	
	 	 	 	 	 knowledge,	and	experience	in	auditing.
	 	 	 6.		 Reviewed	and	gave	opinions	on	 related	 transactions	and	cases	 involving	potential	 conflicts	of	 interest	as
	 	 	 	 	 specified	in	relevant	notices	and	rules.	Company	transactions	were	found	to	be	in	compliance	with	regulatory	
	 	 	 	 	 guidelines	 of	 the	 Stock	 Exchange	 of	 Thailand,	 fair,	 to	 the	 benefit	 of	 the	 Company,	 and	 with	 pricing	 at	
	 	 	 	 	 reasonable	levels,	exactly	as	for	outside	third	parties.	Disclosures	made	were	adequate,	accurate	and	complete.

The	Audit	Committee	has	performed	a	self-evaluation	regarding	performance	of	its	own	duties	in	2016,	thoroughly	re-
viewing	 the	suitability	of	 its	structure	and	composition,	and	has	concluded	 that	 its	own	performance	has	met	 the	
overall	criteria	and	best	practices	guidelines	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand.

In	addition,	the	Audit	Committee	has	a	special	communication	channel	for	various	individuals	within	the	Company	as	
well	as	outside	stakeholders.	Information	about	or	evidence	of	dishonesty,	corruption,	transgression,	or	illegal	behavior,	
or	false	financial	reporting	should	be	e-mailed	to	auditcommittee@bangkoklife.com,	or	mailed	directly	to	the	Audit	Com-
mittee.	There	are	procedures	in	place	to	protect	the	confidentiality	of	any	complainant.	All	this	will	help	ensure	opera-
tional	transparency	and	quick	resolution	of	such	issues.

In	summary,	 the	Committee	has	concluded	that	 the	Company	has	produced	accurate	financial	 reports	and	offered	
complete	disclosure	of	important	information,	and	that	there	have	been	adequate	and	timely	internal	controls,	with	tight	
security.	The	Company	governance	has	followed	the	law	relating	to	appropriate	business	practices,	and	dealt	with	re-
lated	transactions	and	potential	conflicts	of	interest	in	ways	that	put	the	Company’s	interests	first.	This	good	governance	
has	extended	to	risk	management	and	operations	systems	that	are	effective,	transparent,	and	trustworthy.

Mr. Sunthorn Arunanondchai
Chairman	of	the	Audit	Committee

14	December	2016
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
Internal Controls and Internal Audit

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญของระบบการควบคุม
ภายใน	 ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญต่อการป้องกัน	 บริหารจัดการความเสี่ยง
หรือความเสียหายต่างๆ	 ท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย	
บริษัทจึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม	 เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�าเนิน
งานของบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติ
งานในแต่ละระดับ	ทั้งด้านกลยุทธ์	 ด้านการปฏิบัติงาน	ด้านการ
รายงาน	ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย	กฎ	ระเบียบ	และข้อปฏิบัติ
ต่างๆ	 รวมถึงมาตรการต่อต้านการทุจริต	 ได้มอบหมายให้คณะ
กรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ	ปฏิบัติหน้าท่ีใน
การสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจ
สอบภายในที่ เหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยรายงานให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสม�่าเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในซ่ึงประยุกต์ใช้ตามกรอบแนวทางควบคุมภายในของ	
The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Tread-
way	Commission	(COSO)	ซึ่งมี	5	องค์ประกอบ	ได้แก่	สภาพ
แวดล้อมของการควบคุม	 การประเมินความเสี่ยง	 กิจกรรมการ
ควบคุมข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร	 รวมถึงการติดตามประเมิน
ผล	 เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ	สนับสนุนให้การ
ด�าเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามรายละเอียด	ดังนี้

1.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม
	 	 1.1		 บริษัท	 กรุงเทพประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยคณะ
	 	 	 	 	 กรรมการและฝ่ายบริหารทุกระดับได้สร้างบรรยากาศใน
	 	 	 	 	 ระดับสูง	(Tone	at	the	Top)	ภายในบริษัทและบริษัท
	 	 	 	 	 ย่อย	 ที่แสดงถึงการให้ความส�าคัญของคุณค่าความซื่อตรง
	 	 	 	 	 และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจประกันชีวิต	 บริษัทมี
	 	 	 	 	 สภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรท่ีเอื้ออ�านวยให้ระบบ
	 	 	 	 	 การควบคุมภายในด�าเนินไปได้ตามที่บริษัทมุ่งหวังอย่าง
	 	 	 	 	 ชัดเจนและเป็นรูปธรรม	มีการสื่อสารนโยบายและคู่มือ
	 	 	 	 	 การก�ากับกิจการท่ีดี	 (Code	of	Conduct)	ให้คณะ
	 	 	 	 	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนได้รับทราบและ
	 	 	 	 	 ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน	หากมีการฝ่าฝืนแนว
	 	 	 	 	 ทางปฏิบัติบริษัทมีกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
	 	 	 	 	 มีบทลงโทษทางวินัยที่ค�านึงถึงผู้ได้รับความเสียหาย	 ระดับ
	 	 	 	 	 ความเสียหาย	และผลกระทบที่มีต่อบริษัท

	 	 1.2		คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีพิจารณาและเห็นชอบใน
	 	 	 	 	 เร่ืองส�าคัญท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัท
	 	 	 	 	 ย่อย	เช่น	นโยบาย	วิสัยทัศน์	ภารกิจ	กลยุทธ์	เป้าหมาย
	 	 	 	 	 ความเสี่ยง	แผนงานและงบประมาณ	เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
	 	 	 	 	 ด�าเนนิงานไปในทศิทางเดยีวกันยึดตามปรชัญา	ภารกิจ	และ
	 	 	 	 	 ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ	มีการก�าหนดบทบาทหน้าที่คณะ
	 	 	 	 	 กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารภายใต้กฎหมาย	 กฎบัตร	
	 	 	 	 	 และข้อบังคับของบริษัท	 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
	 	 	 	 	 พิจารณาค่าตอบแทนเพื่อสรรหา	คัดเลือก	กรรมการผู้ทรง	
	 	 	 	 	 คุณวุฒิ	โดยค�านึงถึงความรู้ความสามารถ	ประสบการณ์
	 	 	 	 	 และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
	 	 1.3		 บริษทัได้ก�าหนดโครงสร้างสายการรายงานและอ�านาจหน้าท่ี
	 	 	 	 	 ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสม	 มีความสอดคล้อง
	 	 	 	 	 กับสภาพทางธุรกิจและกฎหมายที่เก่ียวข้อง	 สนับสนุนให้
	 	 	 	 	 การด�าเนินงานและการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและ
	 	 	 	 	 ประสิทธิผล	 ซ่ึงคณะกรรมการและผู ้บริหารได้ก�าหนด
	 	 	 	 	 อ�านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ	 พร้อมใช้กระบวนการและ
	 	 	 	 	 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการมอบอ�านาจและแบ่งแยก
	 	 	 	 	 หน้าที่ที่จ�าเป็นต่อบริษัท	เช่น	หน้าท่ีในการก�ากับดูแลการ
	 	 	 	 	 ตัดสินใจในเรื่องส�าคัญ	 หน้าท่ีในการสั่งการ	 แนะน�า
	 	 	 	 	 ควบคมุ	 เพือ่ช่วยให้ผูบ้รหิารและพนกังานท่ีเก่ียวข้องเข้าใจ
	 	 	 	 	 และปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบด้านการควบคุมภายใน
	 	 1.4		 บริษทัมคีวามมุง่มัน่ในการจดัหา	พฒันา	และรักษาบุคลากร
	 	 	 	 	 ที่มีความรู้และความสามารถ	มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติ
	 	 	 	 	 ด้านบุคลากรท่ีชัดเจน	รวมท้ังมีการสอบทานความมี
	 	 	 	 	 ประสิทธิผลของการด�าเนินงานตามนโยบายและวิธีปฏิบัติ
	 	 	 	 	 นั้นเป็นประจ�า	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงานตาม
	 	 	 	 	 ค่านิยมขององค์กรในเรื่อง	“การพัฒนาตน”	ที่ยึดหลักว่า
	 	 	 	 	 บุคคลจะต้องมกีารเรียนรู้อย่างสม�า่เสมอ	 บรษิทัมรีะบบการ
	 	 	 	 	 ประเมนิผลการปฏบัิตงิานให้มคีวามสมัพนัธ์กับการพจิารณา
	 	 	 	 	 ให้โบนัสการข้ึนเงินเดือนและความก้าวหน้าในหน้าท่ีการ
	 	 	 	 	 งาน	ส่งเสรมิให้มกีารสือ่สารระหว่างหัวหน้างานกับพนกังาน
	 	 	 	 	 โดยให้พนักงานลงนามรับทราบการประเมินผลงาน	 ทั้งนี้
	 	 	 	 	 บริษัทได้เตรียมความพร้อมส�าหรับการขาดบุคลากร	 มีการ
	 	 	 	 	 ก�าหนดแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต�าแหน่งที่
	 	 	 	 	 ส�าคัญ	(Succession	Plan)	อีกท้ังให้ทุนการศึกษาใน
	 	 	 	 	 หลากหลายสาขาวิชาชีพในระดบัปริญญาตรแีละปริญญาโท
	 	 	 	 	 ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ	ส�าหรับพนักงานและ
	 	 	 	 	 บุคคลภายนอก	 เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
	 	 	 	 	 โดยเฉพาะในสายวิชาชีพหลักของบริษัท

Internal Controls

The	 Board	 of	 Directors	 recognizes	 the	 importance	 of	
internal	 control	 systems	 as	 an	 important	 strategy	 for	
protecting	and	managing	risks	or	losses	of	various	kinds	
which	might	be	incurred	to	the	Company	or	its	stakeholders.	
Therefore,	the	Company	has	arranged	for	an	appropriately	
airtight,	 up-to-date,	 and	 efficient	 system	 of	 internal	
controls.	Such	a	system	ensures	proper	confidence	that	
the	Company	can	achieve	its	goals	and	targets	at	each	
level:	 strategic,	 performance,	 reporting,	 and	 compliance	
with	 policy,	 law,	 order,	 and	 various	 practices,	 including	
anticorruption	measures	assigned	to	the	Audit	Committee.	
The	 Audit	 Committee	 is	 composed	 of	 independent	
directors	whose	duty	it	is	to	review	the	Company’s	appro-
priate	internal	controls	and	internal	audit	systems,	and	is	
effective	in	regularly	reporting	to	the	Board	of	Directors	
on	these	matters.

The	Audit	Committee	reviews	the	adequacy	of	the	internal	
control	systems,	which	are	based	on	an	internal	control	
framework	 advanced	 by	 The	 Committee	 of	 Sponsoring	
Organizations	of	the	Treadway	Commission	(COSO).	The	
framework	has	five	components:	the	overall	control	envi-
ronment,	risk	assessment,	management	of	information	and	
communications,	 and	monitoring	 and	evaluating	whether	
internal	controls	are	adequate	to	support	the	Company	in	
efficiently	and	effectively	achieving	its	objectives,	as	de-
tailed	below:

1.  The Control Environment
	 	 1.1		 Bangkok	 Life	 Assurance	 PLC,	 along	 with	 its
	 	 	 	 	 Board	and	all	 levels	of	management,	strives	 to
	 	 	 	 	 create	a	rarified	atmosphere	(“tone	at	the	top”)
	 	 	 	 	 both	within	the	Company	itself	and	its	subsidiaries,	
	 	 	 	 	 an	 atmosphere	 exemplifying	 the	 importance	 of
	 	 	 	 	 honesty	and	morality	in	conducting	the	insurance	
	 	 	 	 	 business.	There	must	be	a	business	environment	
	 	 	 	 	 and	structure	which	empowers	systems	of	internal	
	 	 	 	 	 control	to	operate	as	the	Company	intended,	in
	 	 	 	 	 clear	and	tangible	ways.	There	is	a	policy	and	a	
	 	 	 	 	 manual	on	good	corporate	governance	known	as	
	 	 	 	 	 the	Code	of	Conduct,	about	which	the	Board	of		
	 	 	 	 	 Directors,	management,	and	all	employees	must
	 	 	 	 	 be	 equally	 knowledgeable	 and	 with	 whose	
	 	 	 	 	 guidelines	they	must	equally	comply.	If	guidelines	
	 	 	 	 	 are	breached,	there	will	be	a	Company	investigation	
	 	 	 	 	 as	to	the	facts,	and	there	are	disciplinary	penalties	
	 	 	 	 	 which	 may	 be	 assessed	 in	 consideration	 of	

	 	 	 	 	 injured	parties,	the	level	of	harm	done,	and	any
	 	 	 	 	 impact	on	the	Company.

	 	 1.2		 It	 is	 the	 duty	 of	 the	 Board	 of	 Directors	 to	
	 	 	 	 	 consider	 and	 approve	 such	 important	 matters	
	 	 	 	 	 relating	to	the	operations	of	the	Company	and	its	
	 	 	 	 	 subsidiaries	as	policy,	vision,	mission,	strategies,
	 	 	 	 	 goals,	risks,	business	plans,	and	budgets.	This	is	
	 	 	 	 	 intended	 to	 enable	 all	 departments	 to	 conduct
	 	 	 	 	 operations	 and	 move	 in	 a	 common	 direction
	 	 	 	 	 along	with	a	common	philosophy	and	providing
	 	 	 	 	 customers	with	the	same	benefits.	The	committees	
	 	 	 	 	 and	administrators	have	specified	roles	under	the	
	 	 	 	 	 Company’s	Articles	of	Association.	The	Nominating	
	 	 	 	 	 and	 Remuneration	 Committee	 is	 assigned	 the
	 	 	 	 	 task	of	recruiting	qualified	directorial	candidates,
	 	 	 	 	 considering	 their	abilities,	experience,	and	utility
	 	 	 	 	 of	their	expertise	to	the	Company.

	 	 1.3		 The	Company	 has	 established	 a	 reporting	 and
	 	 	 	 	 command	structure	where	 lines	of	responsibility
	 	 	 	 	 are	clear,	appropriate,	and	in	accord	with	relevant	
	 	 	 	 	 business	 and	 legal	 requirements.	 This	 system
	 	 	 	 	 supports	 business	 operations	 and	 the	 efficacy
	 	 	 	 	 and	efficiency	of	 internal	control.	The	Board	of
	 	 	 	 	 Directors	 and	 management	 are	 entrusted	 with
	 	 	 	 	 authority	and	 responsibility	and	use	procedures
	 	 	 	 	 and	the	proper	technology	to	delegate	authority
	 	 	 	 	 and	 separate	 necessary	 Company	 tasks	 such
	 	 	 	 	 as	 overseeing	 important	 decisions,	 giving
	 	 	 	 	 instructions,	advising,	and	supervising.	This	helps		
	 	 	 	 	 administrators	and	relevant	staff	understand	and
	 	 	 	 	 comply	with	internal	control	responsibilities.
	 	
	 	 1.4		 The	Company	is	committed	to	providing,	developing,	
	 	 	 	 	 and	 caring	 for	 knowledgeable	 and	 capable	
	 	 	 	 	 personnel.	Personnel	policies	and	procedures	are	
	 	 	 	 	 clear,	 including	 a	 policy	 on	 implementation	 of
	 	 	 	 	 regular	reviews	of	effectiveness	in	work.	There	is	
	 	 	 	 	 an	emphasis	on	employee	development	so	that
	 	 	 	 	 staff	 becomes	 more	 valuable	 to	 the	 Company
	 	 	 	 	 through	“self-development,”	based	on	the	principle	
	 	 	 	 	 that	 employees	 should	 be	 constantly	 learning.
	 	 	 	 	 The	Company	has	a	system	in	place	to	assess
	 	 	 	 	 performance	 relating	 to	 being	 considered	 for	
	 	 	 	 	 bonuses,	salary	 increases.	Stepping	 into	higher-
	 	 	 	 	 level	duties	encourages	communication	between		
	 	 	 	 	 supervisors	 and	 employees.	 Employees	 are	
	 	 	 	 	 required	 to	 sign	 their	 names	 to	 acknowledge	
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	 	 1.5		 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการมีระบบการควบคุม
	 	 	 	 	 ภายในที่มีประสิทธิภาพ	 ได้ก�าหนดนโยบายการควบคุม
	 	 	 	 	 ภายใน	 โดยมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทาง
	 	 	 	 	 ส�าหรับพนักงานและเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการก�ากับ
	 	 	 	 	 ดูแลกิจการทีดี่	 ซ่ึงการควบคุมภายในของบริษทัถือเป็นส่วน
	 	 	 	 	 หนึ่งของการปฏิบัติงานที่แฝงอยู่กับการปฏิบัติงานปกติ
	 	 	 	 	 ในทกุหน้าทีแ่ละทกุระดับ	 ส�าหรบัการประเมนิผลการปฏบัิติ
	 	 	 	 	 งานการสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลที่เหมาะสมจะ
	 	 	 	 	 พิจารณาจากตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลักหรือ	KPI	(Key	
	 	 	 	 	 Performance	Indicator)	ที่เกิดจากการก�าหนดเป้าหมาย	
	 	 	 	 	 ตามหลักการที่เป็นไปได้และสามารถปฏิบัติได้จริง	 ในขณะ
	 	 	 	 	 เดียวกันบริษทัยังค�านงึถึงความสมดุลของการท�างาน	(Work
	 	 	 	 	 Life	Balance)	 และสขุภาพของเจ้าหน้าทีใ่นการปฏบัิติงาน	
	 	 	 	 	 โดยให้สิทธิในการลาพักผ่อนระยะยาวอย่างน้อย	 1	 คร้ัง
	 	 	 	 	 ภายใน	1	ปี	และให้สวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพประจ�าปี
	 	 	 	 	 แก่พนักงานทุกคน

2.  การประเมินความเสี่ยง
	 	 2.1		 บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงท่ีจัดท�าเป็นลายลักษณ์
	 	 	 	 	 อักษร	 อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท	 มีคณะกรรมการ
	 	 	 	 	 บริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองก�าหนดกรอบ
	 	 	 	 	 และขอบเขตการบริหารความเสี่ยง	มีการสื่อสารนโยบาย
	 	 	 	 	 ให้ทราบทั่วทั้งองค์กร	มีคู ่มือการบริหารความเสี่ยงเป็น
	 	 	 	 	 แนวทางในการปฏิบัติงาน	รวมทั้งก�าหนดให้พนักงานมีการ
	 	 	 	 	 อบรมเพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เก่ียวข้องภายในบริษัท
	 	 	 	 	 มีรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน
	 	 	 	 	 ตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการรับรองโดยทั่วไปจากฝ่าย
	 	 	 	 	 บัญชีร่วมกับฝ่ายวางแผนธุรกิจ	เพื่อด�าเนินการวิเคราะห์
	 	 	 	 	 ข้อมูลและจัดท�ารายงานน�าเสนอต่อผู ้บริหารและคณะ
	 	 	 	 	 กรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกเดือน
	 	 2.2		 บริษัทมีการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงหลักและมีคณะ
	 	 	 	 	 ท�างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการก�าหนดขอบเขต
	 	 	 	 	 และการยอมรับความเสีย่ง	เช่น	เรือ่งการบริหารเงินกองทนุ
	 	 	 	 	 การก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 ทั้งนี้	 ในสายงาน
	 	 	 	 	 เดียวกันซ่ึงประกอบด้วยหน่วยงาน	ส่วนงานฝ่ายและสาย
	 	 	 	 	 ประชุมร่วมกัน	เพื่อวางแผนการด�าเนินงานควบคู่ไปกับ
	 	 	 	 	 แผนบริหารความเสี่ยง	ซ่ึงใช้หลักการประเมินความเสี่ยง
	 	 	 	 	 ด้วยระบบการให้คะแนนตามหลกัมาตรฐานสากล	(COSO)
	 	 	 	 	 เป็นแนวทาง	นอกจากนั้นบริษัทยังก�าหนดวิธีการด�าเนิน
	 	 	 	 	 การเพื่อตอบโต้ต่ออุบัติภัยร้ายแรง	เพื่อไม่ให้เกิดการหยุด

	 	 	 	 	 ประกอบการติดต่อกันเป็นเวลานาน	(Disruption)	ซึ่งการ
	 	 	 	 	 ด�าเนินการดังกล่าวของบริษัทได้รับมาตรฐานระบบการ
	 	 	 	 	 บริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 ISO/IEC	 22301:
	 	 	 	 	 2012	Business	Continuity	Management	System
	 	 	 	 	 (BCMS)	ในปี	2559
	 	 2.3		 การประเมนิโอกาสท่ีจะเกิดทุจรติอยู่ในกระบวนการทีบ่รษิทั
	 	 	 	 	 ได้ด�าเนนิการเพือ่ให้มกีารจดัการต่อการท�าทจุริต	ครอบคลมุ
	 	 	 	 	 ทกุรปูแบบท้ังภายในและภายนอกองค์กร	 เช่น	 การสญูเสยี
	 	 	 	 	 ทรพัย์สนิ	การจดัท�ารายงานทางการเงินเทจ็	การคอร์รปัช่ัน
	 	 	 	 	 ในรปูแบบต่างๆ	บรษิทัได้ก�าหนดช่องทางการรายงานข้อมลู
	 	 	 	 	 การทจุรติหลากหลายช่องทาง	เช่น	ไปรษณยีบัตร	จดหมาย
	 	 	 	 	 อิเล็กทรอนิกส์	 โทรศัพท์	 เว็บไซต์บริษัท	 และแจ้งผ่าน
	 	 	 	 	 ผู้บริหารหรือพนักงาน	เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการประเมิน
	 	 	 	 	 โอกาสและความเป็นไปได้ที่จะเกิดการทุจริต	รวมทั้งบริษัท
	 	 	 	 	 มีการจัดท�าบันทึกความเสี่ยงและความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
	 	 	 	 	 เพื่อใช้ในการก�าหนดมาตรการป้องกันและประเมินโอกาส
	 	 	 	 	 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
	 	 2.4		 บริษัทได้ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญที่
	 	 	 	 	 อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในอย่าง
	 	 	 	 	 เหมาะสม	โดยพจิารณาในเรือ่งของกฎหมายและกฎระเบียบ
			 	 	 	 เศรษฐกิจและปัญหาสิ่งแวดล้อม	ทั้งนี้มีการก�าหนดหน่วย
	 	 	 	 	 งานหรือทีมงานเข้าด�าเนินการ	 เมื่อพบว่าปัจจัยเสี่ยงมีการ
	 	 	 	 	 เปลี่ยนแปลงอันเป็นเหตุให้ผลการด�าเนินงานของบริษัทไม่
	 	 	 	 	 เป็นไปตามเป้าหมายอย่างทันทีและชัดเจน	พร้อมท้ังให้
	 	 	 	 	 รายงานมาตรการและผลการด�าเนินการบริหารความเสี่ยง
	 	 	 	 	 โดยมีการติดตามอย่างใกล้ชิด

3.  กิจกรรมการควบคุม
	 	 3.1		 บริษัทมีนโยบายการควบคุมภายในซ่ึงเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์
	 	 	 	 	 (Website)	และระบบเครือข่ายภายในองค์กร	(Intranet)
	 	 	 	 	 ของบริษัท	การควบคุมภายในของบริษัทถือเป็นส่วนหนึ่ง
	 	 	 	 	 ของการปฏิบัติงานท่ีแฝงอยู่กับการปฏิบัติงานปกติในทุก
	 	 	 	 	 หน้าที่และทุกระดับ	โดยเฉพาะกิจกรรมทางการเงินและ
	 	 	 	 	 กิจกรรมหลัก	อันได้แก่	การพัฒนาผลิตภัณฑ์	การก�าหนด
	 	 	 	 	 อตัราเบ้ียประกันภยั	การพจิารณารับประกันภยั	การจดัการ
	 	 	 	 	 ค่าสินไหมทดแทน	การประกันภัยต่อ	การลงทุนประกอบ
	 	 	 	 	 ธุรกิจอื่น	การรับเงินและการจ่ายเงิน	ให้มีกระบวนการ
	 	 	 	 	 ควบคุมภายในที่ชัดเจน	เช่ือมโยงมีประสิทธิภาพเพียงพอ
	 	 	 	 	 และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
Internal Controls and Internal Audit

	 	 	 	 	 having	read	their	own	performance	assessments.		
	 	 	 	 	 To	prepare	against	a	possible	personnel	shortage,	
	 	 	 	 	 the	 Company	 has	 recruitment	 procedures	 and
	 	 	 	 	 succession	 plans	 for	 filling	 important	 positions.
	 	 	 	 	 Scholarships	 in	 various	 fields	 are	 provided	 for
	 	 	 	 	 both	domestic	and	foreign	study	towards	bachelor’s	
	 	 	 	 	 and	master’s	degrees.	These	are	offered	to	both		
	 	 	 	 	 employees	 and	 outsiders	 in	 order	 to	 guard
	 	 	 	 	 against	a	shortage	of	personnel,	especially	in	the	
	 	 	 	 	 primary	professions	needed	by	the	Company.
	 	
	 	 1.5		Recognizing	 the	 importance	 of	 an	 efficient	
	 	 	 	 	 system	 of	 internal	 control,	 the	 Company	 has	
	 	 	 	 	 established	internal	control	policies	with	employee	
	 	 	 	 	 practices	clearly	stated	to	in	the	operations	manual:	
	 	 	 	 	 this	 is	 a	 key	 element	 in	 maintaining	 good	
	 	 	 	 	 corporate	 governance,	 with	 internal	 controls	 a
	 	 	 	 	 normal	part	of	 all	 duties	and	at	 every	 level	 in
	 	 	 	 	 evaluating	 performance	 and	 creating	motivation.
	 	 	 	 	 Rewards	 are	 given	 as	 appropriate	 from	
	 	 	 	 	 consideration	 of	 basic	 work	 performance	
	 	 	 	 	 indicators	 measured	 according	 to	 the	 “Key	
	 	 	 	 	 Performance	 Indicator”	 (KPI),	 which	 is	 derived
	 	 	 	 	 from	the	Company’s	ability	to	truly	put	its	goals		
	 	 	 	 	 and	principles	into	practice.	At	the	same	time,	the	
	 	 	 	 	 Company	also	 takes	 into	 account	 the	work-life
	 	 	 	 	 balance	of	its	workers,	granting	each	one	at	least	
	 	 	 	 	 one	long	vacation	per	year,	and	providing	yearly		
	 	 	 	 	 health	check-ups	for	all.
	
2.  Risk Assessment
	 	 2.1		 The	 Company’s	 risk	 management	 policies	 are	
	 	 	 	 	 approved	 in	writing	 by	 the	Board	 of	Directors.
	 	 	 	 	 The	 Risk	 Management	 Committee	 reviews	
	 	 	 	 	 proposals	 to	 determine	 their	 scope	 of	 risk	
	 	 	 	 	 management,	 policies	 are	 communicated	 to	
	 	 	 	 	 everyone	 in	 the	 organization	 through	 a	manual
	 	 	 	 	 containing	 risk	 guidelines	 for	 work	 procedures,
	 	 	 	 	 and	there	is	mandatory	staff	training	to	create	a		
	 	 	 	 	 clear	understanding	of	 risks	 the	Company	may
	 	 	 	 	 incur	 internally.	 Reports	 on	 both	 financial	 and
	 	 	 	 	 non-financial	data	are	made	according	to	generally
			 	 	 	 accepted	standards,	by	the	Accounting	and	Finance	
	 	 	 	 	 department	and	Corporate	Planning	department.
	 	 	 	 	 The	data	is	analyzed	and	then	presented	to	the	
	 	 	 	 	 Executive	Board	on	a	monthly	basis.
	 	 2.2		The	Company	prepares	plans	 for	primary	 risks.
	 	 	 	 	 Groups	 are	 assigned	 to	 work	 with	 relevant	
	 	 	 	 	 departments	 to	 determine	 the	 scope	 and	

	 	 	 	 	 acceptability	of	such	risks.	Such	groups	include
	 	 	 	 	 investment	fund	management	and	those	in	similar	
	 	 	 	 	 lines	 of	 work,	 including	 departments,	 divisions,
	 	 	 	 	 work	 teams,	 and	 ad	 hoc	 meetings	 to	 plan	
	 	 	 	 	 operations	 in	conjunction	with	risk	management
	 	 	 	 	 plans.	Risk	assessment	is	done	using	a	scoring
	 	 	 	 	 system	using	international	standards	(COSO)	as
	 	 	 	 	 a	guide.	Besides	that,	so	as	to	avoid	long-term
	 	 	 	 	 disruption	the	Company	has	established	working
	 	 	 	 	 methods	 to	 respond	 to	 serious	 accidents,	 as
	 	 	 	 	 Company	 operations	 are	 in	 accordance	 with	
	 	 	 	 	 universal	business	systems	management	standards	
	 	 	 	 	 for	 continuous	 operation:	 ISO/IEC	 22301:2012
	 	 	 	 	 Business	Continuity	Management	System	(BCMS)	
	 	 	 	 	 for	2016.
	 	 2.3		The	 Company	 has	 established	 procedures	 to	
	 	 	 	 	 assess	potential	corruption	in	order	to	deal	with
	 	 	 	 	 all	forms	of	dishonesty,	both	internal	and	external,	
	 	 	 	 	 such	 as	 loss	 of	 assets,	 preparation	 of	 false	
	 	 	 	 	 financial	reports,	and	many	other	circumstances.
	 	 	 	 	 It	has	established	a	variety	of	channels	to	report	
	 	 	 	 	 corruption:	by	mail,	electronic	mail,	phone,	company	
	 	 	 	 	 website,	and	notification	of	management	or	staff,	
	 	 	 	 	 to	 create	 a	 data	 repository	 for	 assessment	 of
	 	 	 	 	 opportunity	for	and	possibility	of	corruption.	The
	 	 	 	 	 Company	keeps	records	of	risks	and	losses	that	
	 	 	 	 	 have	 occurred	 in	 order	 to	 take	 preventative	
	 	 	 	 	 measures	 and	 assess	 the	 likelihood	 of	 future
	 	 	 	 	 occurrences.
	 	 2.4		The	 Company	 makes	 appropriate	 identification
	 	 	 	 	 and	 evaluation	 of	 significant	 changes	 that	may
	 	 	 	 	 negatively	affect	 internal	control	systems,	taking
	 	 	 	 	 into	 consideration	 laws	 and	 regulations,	 the	
	 	 	 	 	 economy,	 and	 environmental	 problems.	 When
	 	 	 	 	 changes	 in	 risk	 factors	 cause	 Company	
	 	 	 	 	 performance	 to	 miss	 targets,	 departments	 or
	 	 	 	 	 work	 teams	 are	 immediately	 and	 clearly	 called
	 	 	 	 	 into	action,	reports	are	made	on	measures	taken	
	 	 	 	 	 and	the	results	of	performance	risk	management,	
	 	 	 	 	 and	the	situation	is	closely	monitored.

3.  Operational Control
	 	 3.1		 The	 Company’s	 internal	 control	 policies	 are	
	 	 	 	 	 published	on	its	website	and	its	internal	network	
	 	 	 	 	 (intranet).	 The	 Company’s	 internal	 controls	 are
	 	 	 	 	 considered	 an	 integral	 part	 of	 normal	 work	
	 	 	 	 	 operations	 and	 all	 levels	 of	 tasks.	 This	 is	
	 	 	 	 	 especially	true	of	financial	activities	and	primary
	 	 	 	 	 activities	such	as	product	development,	determining	
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	 	 3.2		 บริษัทก�าหนดมาตรการเป็นระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับ
	 	 	 	 	 การควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี	 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
	 	 	 	 	 เทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทพร้อมใช้งานได้ตลอด
	 	 	 	 	 เวลา	ปลอดภัยจากการเข้าถึงของผู้ท่ีไม่เก่ียวข้อง	และ
	 	 	 	 	 สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	ดังนี้
	 	 	 	 	 •	ควบคุมและบริหารโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
	 	 	 	 	 	 เช่น	การดูแลอุปกรณ์ของระบบเครือข่าย	ระบบไร้สาย
	 	 	 	 	 	 ระบบปฏบัิติการ	 ระบบงานหลกัของบริษทัเครือ่งแม่ข่าย	
	 	 	 	 	 	 (Server)	และระบบการส�ารองข้อมลู	รวมท้ังมกีารบรหิาร
	 	 	 	 	 	 และควบคุมการเปลี่ยนแปลงของระบบงานคอมพิวเตอร์
	 	 	 	 	 	 และสารสนเทศ	(Change	Management)	เป็นต้น
	 	 	 	 	 •	ควบคุมและบริหารด้านความปลอดภัย	 ป้องกันการเข้า
	 	 	 	 	 	 ถึงระบบและข้อมลูโดยมชิอบ	ทัง้จากบุคคลภายนอกและ
	 	 	 	 	 	 ภายในบริษัท	เช่น	มี	Firewall	ป้องกันการบุกรุก	มี
	 	 	 	 	 	 ระบบการพิสูจน์ความมีตัวตนของผู้ใช้งาน	การใช้บัตร
	 	 	 	 	 	 หรือรหัสผ่าน	การก�าหนดสทิธิก์ารเข้าถึงข้อมลูและแก้ไข
	 	 	 	 	 	 มีข้อห้ามไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
	 	 	 	 	 	 และไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท	ซ่ึงมาตรการดังกล่าว
	 	 	 	 	 	 ส่งเสริมให้บริษทัได้รับการประกาศรบัรองระบบมาตรฐาน	
	 	 	 	 	 	 ISO/IEC	27001:2013	 เร่ืองการจัดการความมั่นคง
	 	 	 	 	 	 ปลอดภัยด้านสารสนเทศ	 (Information	 Security
	 	 	 	 	 	 Management	System	(ISMS))
	 	 	 	 	 •	ควบคุมกระบวนการได้มา	การพัฒนาและการบ�ารุง
	 	 	 	 	 	 รักษาของระบบเทคโนโลยี	เช่น	มีคณะกรรมการในการ
	 	 	 	 	 	 จัดซ้ือ	จัดหา	ก�าหนดข้ันตอนการพัฒนาระบบงาน	ซ่ึง
	 	 	 	 	 	 ครอบคลุมถึงการให้ความเห็นชอบพัฒนาระบบ	ระยะ
	 	 	 	 	 	 เวลาท่ีใช้พฒันา	การทดสอบระบบและการบรหิารจดัการ
	 	 	 	 	 	 กรณจ้ีางผูพ้ฒันาระบบจากภายนอก	(Outsource)	เป็นต้น
	 	 3.3		 บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนท่ีจะท�ารายการที่
	 	 	 	 	 เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุกรายการ	รวมทั้งก�าหนดราคา
	 	 	 	 	 และเง่ือนไขของรายการเก่ียวโยงกันเหมือนท�ารายการกับ
	 	 	 	 	 บุคคลภายนอก	(Arm’s	Length	Basis)	ทั้งนี้บริษัทได้
	 	 	 	 	 ก�าหนดแนวทางให้บุคคลท่ีบรษิทัท�าการแต่งต้ังเป็นกรรมการ
	 	 	 	 	 หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้นถือปฏิบัติ	โดยมีฝ่าย
	 	 	 	 	 ตรวจสอบภายในประเมินการควบคุมภายใน	และส�านัก
	 	 	 	 	 ก�ากับการปฏิบัติงานประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
	 	 	 	 	 ค�าสั่ง	กฎหมาย	ของบริษัทย่อยซึ่งจะต้องเป็นไปในทิศทาง
	 	 	 	 	 เดียวกับบริษัท

4.  ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
	 	 4.1		 บริษัทมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเพื่อใช้ใน
	 	 	 	 	 การตัดสินใจได้อย่างเพียงพอถูกต้องและทันเวลา	เพื่อให้
	 	 	 	 	 คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ	 จัดท�าหนังสือนัด
	 	 	 	 	 ประชุมหรอืเอกสารประกอบการประชุม	ทีร่ะบุข้อมลูส�าคญั
	 	 	 	 	 ท่ีจ�าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม	 มี
	 	 	 	 	 ระยะเวลาให้ข้อมลูมากกว่าระยะเวลาข้ันต�า่ตามท่ีกฎหมาย
	 	 	 	 	 ก�าหนด	คือ	ไม่น้อยกว่า	7	วันท�าการ	รายงานประชุมของ
	 	 	 	 	 คณะกรรมการมรีายละเอยีดท่ีส�าคัญและเพยีงพอทีส่ามารถ
	 	 	 	 	 ตรวจสอบและใช้เป็นหลักฐานได้ในภายหลัง	 เช่น	มีการ
	 	 	 	 	 บันทึกความเห็น	ข้อเสนอแนะ	ข้อสังเกต	ข้อซักถามและ
	 	 	 	 	 การไม่เห็นด้วย	 พร้อมเหตุผลของกรรมการในการประชุม
	 	 	 	 	 ทุกครั้ง	 บริษัทใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรอง
	 	 	 	 	 ทั่วไป	มีผู้สอบบัญชีภายนอกให้ความเห็นและรับรองงบ
	 	 	 	 	 การเงินของบริษัท	โดยบริษัทจัดเก็บเอกสารท่ีส�าคัญทาง
	 	 	 	 	 บัญชีในสถานที่และห้องจัดเก็บเอกสารทางบัญชีเป็นการ
	 	 	 	 	 เฉพาะ	มกีารส�ารองข้อมลูทางบัญชีและจดัเก็บไว้นอกบรษิทั
	 	 	 	 	 เป็นประจ�า	นอกจากนั้นบริษัทยังมีนโยบายการเปิดเผย
	 	 	 	 	 ข้อมลูของบรษิทัและระเบียบปฏบัิติเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน
	 	 	 	 	 และการซ้ือขายหลักทรัพย์	โดยห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร
	 	 	 	 	 และพนักงานน�าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
	 	 	 	 	 รวมทั้งการซ้ือขายหลักทรัพย์	 ซ่ึงบริษัทมีบทลงโทษสูงสุด
	 	 	 	 	 หากพบว่ามกีารน�าข้อมลูภายในไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน
	 	 	 	 	 หรือน�าไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
	 	 4.2		 การสื่อสารภายในบริษัทมีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
	 	 	 	 	 (E-mail)	ระบบเครอืข่ายภายในองค์กร	(Intranet)	เพือ่เป็น
	 	 	 	 	 ช่องทางการสื่อสาร	เผยแพร่	นโยบาย	กฎระเบียบ	ค�าสั่ง
	 	 	 	 	 และคู่มือปฏิบัติงาน	รวมทั้งข่าวสารต่างๆ	ที่จ�าเป็นต่อการ
	 	 	 	 	 ปฏิบัติงานหรือสอบทานรายการต่างๆ	ได้	การสื่อสาร
	 	 	 	 	 ภายนอกมีระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	www.bangkok
	 	 	 	 	 life.com	 เพือ่เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร	 ความเคลือ่นไหวของ
	 	 	 	 	 บริษัท	ตลอดจนก�าหนดช่องทางการร้องเรียน	แจ้งข้อ
	 	 	 	 	 บกพร่อง	และปัญหาการด�าเนนิงาน	ส�าหรับผูม้ส่ีวนได้เสยี
	 	 	 	 	 สามารถร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์บริษัทหรือส่งไปรษณีย์
	 	 	 	 	 มาที่ส่วนบริการลูกค้า	บริษัทยังมีหน่วยงานที่ประสานงาน
	 	 	 	 	 กับส�านกังานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบ
	 	 	 	 	 ธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	เช่น	หน่วยรับเรื่องร้องเรียน
	 	 	 	 	 (Complain	Unit)	และส�านักงานก�ากับการปฏิบัติงาน	
	 	 4.3		 บริษทัมช่ีองทางการสือ่สารพเิศษ	(Whistle-blower	Hotline)
	 	 	 	 	 ให้หน่วยงานหรอืบคุคลภายในบรษิทั	รวมถึงหน่วยงานหรือ

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
Internal Controls and Internal Audit

	 	 	 	 	 policy	 premium	 rates,	 underwriting,	 claim
	 	 	 	 	 management,	reinsurance,	and	business	investment:
	 	 	 	 	 monetary	 receipt	 and	 payment	 must	 have
	 	 	 	 	 adequately	 effective	 internal	 control	 procedures
	 	 	 	 	 and	be	consistent	with	the	Company’s	acceptable	
	 	 	 	 	 level	of	risk.
	 	 3.2		The	Company	 has	 specified	 technology	 control
	 	 	 	 	 measures	 for	 orderly	 conduct	 to	 ensure	 that
	 	 	 	 	 technological	 systems	 and	 information	 are	
	 	 	 	 	 available	 for	 use	 at	 all	 times	 and	 safe	 from	
	 	 	 	 	 intrusion	 by	 unauthorized	 persons,	 and	 support
	 	 	 	 	 achievement	of	this	goal	as	follows:
	 	 	 	 	 •	Maintaining	 control	 and	 management	 of	
	 	 	 	 	 	 technology	infrastructure	such	as	network	and		
	 	 	 	 	 	 wireless	 network	 system	 equipment,	 the	
	 	 	 	 	 	 Company’s	 main	 system	 server,	 and	 backup
	 	 	 	 	 	 systems,	 extending	 to	 management	 and	 a	
	 	 	 	 	 	 system	 known	 as	 “change	 management,”	
	 	 	 	 	 	 designed	 to	manage	 and	 control	 changes	 in
	 	 	 	 	 	 computer	or	 information	systems	and	 related
	 	 	 	 	 	 matters.
	 	 	 	 	 •	Controlling	 and	 managing	 security,	 blocking	
	 	 	 	 	 	 improper	 access	 to	 systems	 and	 data	 from
	 	 	 	 	 	 either	 outside	 parties	 or	 from	 within	 the	
	 	 	 	 	 	 Company	 through	 such	measures	 as	 firewall
	 	 	 	 	 	 intrusion	 protection,	 systems	 to	 verify	 user
	 	 	 	 	 	 identity,	use	of	cards	or	passwords,	granting
	 	 	 	 	 	 of	 rights	 to	 access	 and	 modify	 data,	 and	
	 	 	 	 	 	 prohibiting	 illegal	 publication	 of	 data	 or	 data
	 	 	 	 	 	 not	authorized	by	the	Company:	such	measures	
	 	 	 	 	 	 enabled	 the	 Company	 to	 receive	 ISO/IEC
	 	 	 	 	 	 27001:2013	certification	in	Information	Security
	 	 	 	 	 	 Management	Systems	(ISMS).
	 	 	 	 	 •	Supervising	procedures	of	acquisition,	development,	
	 	 	 	 	 	 and	maintenance	of	technology	systems,	as	by	
	 	 	 	 	 	 a	 committee	 responsible	 for	 purchasing,	
	 	 	 	 	 	 procuring,	and	specifying	steps	of	development	
	 	 	 	 	 	 of	work	systems.	This	would	cover	such	topics	
	 	 	 	 	 	 as	approval	and	setting	the	duration	of	systems
	 	 	 	 	 	 development,	systems	testing,	and,	 if	needed,
	 	 	 	 	 	 administration	and	management	of	third	party
	 	 	 	 	 	 system	developer	hiring	(outsourcing).

	 	 3.3		 The	Company	shall	carefully	consider	the	suitability	
	 	 	 	 	 of	any	connected	transaction	before	entering	into	
	 	 	 	 	 it,	looking	into	all	aspects,	including	pricing	and
	 	 	 	 	 conditions	 of	 connections	 with	 a	 third	 party,
	 	 	 	 	 proceeding	on	an	“arm’s	 length	basis.”	To	this
	 	 	 	 	 end,	Company	guidelines	 require	 the	person	 in

	 	 	 	 	 charge	 of	 the	 transaction	 to	 be	 a	 Company
	 	 	 	 	 Director	 or	 executive	 of	 a	 subsidiary	 company,	
	 	 	 	 	 or	 along	 with	 that	 to	 have	 the	 Internal	 Audit	
	 	 	 	 	 Department	 exercise	 internal	 control,	 and
	 	 	 	 	 Compliance	 Office	 assess	 its	 compliance	 with	
	 	 	 	 	 regulations,	 orders,	 and	mandatory	 laws	 of	 the
	 	 	 	 	 Company	and	subsidiaries.

4.  Data/Information and Communications
	 	 4.1		 The	 Company	 has	 information	 and	 data	
	 	 	 	 	 communications	systems	which	are	used	to	make	
	 	 	 	 	 appropriately	accurate	and	timely	decisions	and
	 	 	 	 	 prepare	 meeting	 agenda,	 announcements,	 and
	 	 	 	 	 documents	 with	 vital	 information	 for	 Board	 of
	 	 	 	 	 Directors’	 consideration	 before	 meetings.	 Such
	 	 	 	 	 information	is	provided	earlier	than	the	period	of		
	 	 	 	 	 seven	days	in	advance	as	required	by	law.	The	
	 	 	 	 	 details	of	Board	of	Directors	meetings	are	reported	
	 	 	 	 	 fully	and	accurately	and	may	be	used	as	audit
	 	 	 	 	 evidence	at	a	 later	date.	This	might	occur,	 for
	 	 	 	 	 instance,	 in	 case	 of	 disagreements	 about	
	 	 	 	 	 comments,	 suggestions,	 questions,	 observations,
	 	 	 	 	 or	reasons	offered	at	meetings.	The	Company’s
	 	 	 	 	 accounting	 policies	 are	 in	 accordance	 with	
	 	 	 	 	 generally	 accepted	 accounting	 principles,	 with	
	 	 	 	 	 external	 auditors	 who	 review	 and	 certify	 the
	 	 	 	 	 Company’s	 financial	 statements.	 The	 Company
	 	 	 	 	 stores	 important	 accounting	 and	 financial	
	 	 	 	 	 documents	 in	 a	 room	 especially	 dedicated	 for
	 	 	 	 	 sensitive	 files,	 and	 backup	 accounting	 data	 is
	 	 	 	 	 stored	offsite	on	a	regular	basis.	Additionally,	the	
	 	 	 	 	 Company	has	a	disclosure	policy,	and	a	system
	 	 	 	 	 to	ensure	that	the	use	of	inside	information	for
	 	 	 	 	 sales	 and	 purchasing	 of	 assets	 or	 securities	
	 	 	 	 	 trading	is	prohibited	from	use	for	personal	gain
	 	 	 	 	 by	Directors,	executives,	or	employees.	There	are	
	 	 	 	 	 severe	penalties	assessed	against	anyone	found
	 	 	 	 	 to	 use	 inside	 information	 for	 personal	 gain	 or
	 	 	 	 	 published	without	permission.
	 	 4.2		 For	 internal	 communication,	 the	 Company	 has	
	 	 	 	 	 an	 electronic	 mail	 (e-mail)	 system	 within	 the	
	 	 	 	 	 enterprise	 network	 (Intranet)	 for	 publications,	
	 	 	 	 	 policies,	 commands,	 and	 operations	 manuals,	
	 	 	 	 	 as	well	 as	 various	 news	 items	 regarding	work	
	 	 	 	 	 practices,	 or	 where	 questions	 may	 be	 asked
	 	 	 	 	 about	various	items.	For	external	communications,	
	 	 	 	 	 the	 Company	 has	 an	 internet	 system,	 and	 its
	 	 	 	 	 own	website,	www.bangkoklife.com,	disseminates		
	 	 	 	 	 up-to-date	 information	 about	 the	 Company’s
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	 	 	 	 	 บุคคลภายนอกบริษัท	แจ้งเรื่องเก่ียวกับการฉ้อฉล	ทุจริต
	 	 	 	 	 การกระท�าท่ีฝ่าฝืนไม่ปฏบัิตติามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคบั	
	 	 	 	 	 หรือรายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง	ผ่านคณะกรรมการ
	 	 	 	 	 ตรวจสอบโดยตรงด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 (E-mail)
	 	 	 	 	 หรอืส่งไปรษณย์ี	ตามทีป่รากฏในเว็บไซต์ของบริษทั	หัวข้อ
	 	 	 	 	 ติดต่อ/แจ้งเบาะแส	ร้องเรียนซึ่งบริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติ
	 	 	 	 	 เพื่อเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ
	
5.  การติดตามประเมินผล
	 	 5.1		 บริษัทมีการจัดท�ารายงานการด�าเนินงานและพิจารณา
	 	 	 	 	 เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกับเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้
	 	 	 	 	 และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
	 	 	 	 	 บริษทัเพือ่พจิารณาเป็นประจ�าอย่างสม�า่เสมอ	ทัง้นีก้ระบวน
	 	 	 	 	 การติดตามของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปท่ีองค์กร
	 	 	 	 	 ควรจะมี	ไม่ว่าจะเป็นการรายงานสิ่งผิดปกติต่อผู้บังคับ
	 	 	 	 	 บัญชา	การสอบทานของผู้รับมอบอ�านาจ	การสอบทาน
	 	 	 	 	 จากส�านักก�ากับการปฏิบัติงาน	การตรวจสอบและติดตาม
	 	 	 	 	 จากผู้ตรวจสอบภายใน	 เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าระบบการควบคมุ
	 	 	 	 	 ภายในของบริษัททั้ง	5	องค์ประกอบนั้นยังด�าเนินไปอย่าง
	 	 	 	 	 มีประสิทธิผล
	 	 5.2		 หากผลการด�าเนนิการมคีวามแตกต่างจากเป้าหมายทีก่�าหนด
	 	 	 	 	 ฝ่ายบริหารจะประเมินสาเหตุและด�าเนินการแก้ไขในระยะ
	 	 	 	 	 เวลาที่เหมาะสมและมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับ
	 	 	 	 	 รายงานเป็นประจ�าทุกไตรมาสจากฝ่ายตรวจสอบ	 โดย
	 	 	 	 	 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในและข้อเสนอ
	 	 	 	 	 แนะต่างๆ	ที่มีนัยส�าคัญรวมท้ังได้รายงานผลการปรับปรุง
	 	 	 	 	 การปฏิบัติงาน	แก้ไขข้อบกพร่อง	และจากส�านักก�ากับการ
	 	 	 	 	 ปฏิบัติงานท่ีประเมินนโยบายและกรอบแนวการปฏิบัติงาน
	 	 	 	 	 การบริหารความเสีย่งด้านการก�ากับการปฏบัิตติามกฎเกณฑ์
	 	 	 	 	 และกฎหมาย	พร้อมรายงานผลประเมนิจดุอ่อนข้อบกพร่อง
	 	 	 	 	 แนวทางแก้ไขและรายงานผลคืบหน้าในการปรับปรุง	ส่วน
	 	 	 	 	 บริหารความเสีย่งของบรษิทัมรีะบบการติดตามและประเมนิ
	 	 	 	 	 ผลการบริหารความเสี่ยง	มีการก�าหนดสัญญาณเตือนภัย
	 	 	 	 	 เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล
	 	 	 	 	 โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น
	 	 	 	 	 ประจ�าทุกไตรมาสเช่นเดียวกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	8/2559	เมื่อวันที่	15	
ธันวาคม	2559	คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน	ประจ�าปี	2559	จากรายงานผลการประเมนิ
ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	 มีความเหน็ว่า

ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม	โดยบริษัท
จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการน�าไปใช้โดยมิชอบ
หรือโดยไม่มีอ�านาจ	ตลอดจนการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งและบุคคลท่ีเก่ียวโยงได้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการ
ด�าเนนิการกับธรุกิจอืน่ทัว่ไป	เพือ่มใิห้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบซ่ึงมีความอิสระในการปฏิบัติงานและ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อท�าหน้าที่ประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในระบบการ
บริหารความเสี่ยงการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท	
ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี	ซ่ึงได้พิจารณาจากเป้าหมาย	
วัตถุประสงค์	กลยุทธ์และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	รวมไปถึงจุดควบคุม
ท่ีส�าคัญท่ีจะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท	โดย
แผนการตรวจสอบได้ผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	อีกท้ังฝ่ายตรวจสอบยังมีกฎบัตรท่ีได้ก�าหนดวิสัยทัศน	์
พนัธกิจ	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	ภาระหน้าท่ีความรับผดิชอบ	รวมท้ัง
สิทธิ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน	 มีคู่มือการตรวจสอบ
ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ	
ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในจะยึดหลักตามมาตรฐาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน	 (International	 Standards	 for	 the	
Professional	Practice	of	 Internal	Auditing,	 IIA)	ซึ่งประกอบ
ด้วยมาตรฐานส�าคัญ	3	ประการ	คือ	1.	มาตรฐานด้านคุณลักษณะ	
(Attr ibute	 Standards)	 2.	 มาตรฐานด ้านการปฏิบัติงาน	
(Performance	Standards)	3.	มาตรฐานด้านการน�าไปใช	้
(Implement	 Standards)	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน

นอกจากนีใ้นการแต่งตัง้	โยกย้าย	และเลกิจ้าง	หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน	 ต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซ่ึงเป็น
ไปตามอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ	 ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
Internal Controls and Internal Audit

	 	 	 	 	 movements,	plus	providing	a	channel	to	register
	 	 	 	 	 complaints,	bug	reports,	and	operational	problems.	
	 	 	 	 	 Stakeholders	can	make	appeals	via	the	Company’s	
	 	 	 	 	 website	or	send	them	by	mail	to	the	Customer
	 	 	 	 	 Service.	 The	 Company	 also	 has	 divisions	 that
	 	 	 	 	 coordinate	with	the	Office	of	Insurance	Commission	
	 	 	 	 	 (OIC),	 such	 as	 the	 Complaint	 Unit	 and	 the	
	 	 	 	 	 Compliance	Office.
	 	 4.3		The	Company	 has	 an	 exclusive	 communication
	 	 	 	 	 channel,	 the	 “Whistle-blower	 Hotline,”	 for
	 	 	 	 	 departments	or	individuals	within	the	Company	or	
	 	 	 	 	 third-party	persons	to	report	acts	of	embezzlement,	
	 	 	 	 	 corruption,	 violations	 or	 failure	 to	 comply	 with
	 	 	 	 	 laws	 or	 regulations,	 or	 false	 financial	 reports.
	 	 	 	 	 Reports	may	be	made	to	the	Audit	Committee,
	 	 	 	 	 through	direct	electronic	mail	(e-mail)	or	by	post.	
	 	 	 	 	 As	 posted	 on	 the	Company’s	website	 (TOPIC/
	 	 	 	 	 whistle-blower	 complaints),	 the	 Company	 has
	 	 	 	 	 procedures	in	place	to	maintain	the	confidentiality
	 	 	 	 	 of	any	complainant.
	
5.  Monitoring and Evaluation
	 	 5.1		 The	 Company	 prepares	 regular	 business	
	 	 	 	 	 operations	 reports	 comparing	 performance	 with
	 	 	 	 	 predefined	goals,	and	these	are	submitted	to	the	
	 	 	 	 	 Executive	Board	and	the	Board	of	Directors.	Also	
	 	 	 	 	 in	place	are	monitoring	procedures	in	accord	with	
	 	 	 	 	 generally	 accepted	 organizational	 standards,
	 	 	 	 	 whether	for	reporting	irregularities	to	persons	in
	 	 	 	 	 charge,	 for	 review	 by	 someone	 with	 power	 of
	 	 	 	 	 attorney	or	the	Compliance	Office,	or	an	internal		
	 	 	 	 	 audit	evaluation,	to	ensure	that	the	five	elements	
	 	 	 	 	 of	 the	 Company’s	 internal	 control	 system	 are
	 	 	 	 	 operating	effectively.
	 	 5.2		 If	 operational	 outcomes	 differ	 from	 operating	
	 	 	 	 	 targets,	management	will	meet	at	suitable	times
	 	 	 	 	 to	 determine	 the	 causes	 for	 this,	 and	 take	
	 	 	 	 	 corrective	action	 in	a	timely	manner.	The	Audit
	 	 	 	 	 Department	 provides	 the	 Audit	 Committee	with
	 	 	 	 	 quarterly	reports	evaluating	the	state	of	 internal
	 	 	 	 	 control,	 offering	 recommendations	 on	 important
	 	 	 	 	 matters,	and	reporting	on	performance	improvement	
	 	 	 	 	 and	correction	of	defects;	such	reports	are	also
	 	 	 	 	 made	by	the	Compliance	Office,	which	assesses
	 	 	 	 	 policy	and	operational	framework,	risk	management,	
	 	 	 	 	 regulatory	and	 legal	compliance,	 assessment	of
	 	 	 	 	 weak	points	and	shortcomings,	and	improvement.	
	 	 	 	 	 The	Company	 has	 systems	 for	monitoring	 and
	 	 	 	 	 assessment	 of	 risk	 management	 with	 danger
	 	 	 	 	 warnings	 in	place	so	as	 to	have	 the	ability	 to
	 	 	 	 	 manage	 risk	 effectively,	 with	 quarterly	 reports
	 	 	 	 	 made	to	the	Risk	Management	Committee	as	well.

At	the	Board	of	Directors	Meeting	No.	8/2016,	held	on	15	
December,	2016,	 the	Board	reviewed	the	adequacy	and	
suitability	of	internal	controls	for	the	year	2016.	The	annual	
assessment	report	was	reviewed	by	the	Audit	Committee,	
who	found	the	controls	to	be	adequate	and	appropriate,	
as	 the	 Company	 had	 provided	 for	 sufficient	 staff	 to	
efficiently	 implement	 the	 system,	 with	 capability	 to	
protect	 assets	 from	being	utilized	wrongfully	 or	without	
authorization,	 or	 by	 persons	who	 have	 or	may	 have	 a	
conflict	 of	 interest,	 or	 persons	 connected	 with	 the	
business	 operations	 of	 other	 companies,	 so	 that	 there	
could	be	no	conflicts	of	interest.

Internal Audit

To	 assess	 the	 adequacy	 and	 effectiveness	 of	 internal	
controls	and	the	risk	management	system,	and	to	monitor	
compliance	 with	 relevant	 policies,	 good	 corporate	
governance,	 and	 the	 Company’s	 Business	 Code	 of	
Conduct	 in	 accordance	with	 the	 annual	 audit	 plan,	 the	
Company	has	established	an	 independent	 Internal	Audit	
Department	which	reports	directly	to	the	Audit	Committee.	
This	came	about	in	consideration	of	the	goals,	objectives,	
strategies,	and	 risk	 factors	 relevant	 to	 important	control	
points	which	could	have	negative	effects	on	the	Company’s
achievement	of	its	goals.	Audit	plans	are	approved	by	the	
Audit	Committee.	Additionally,	The	Internal	Audit	Depart-
ment	 has	 a	 charter	 outlining	 its	 vision,	 mission,	 goals,	
objectives,	duties,	and	responsibilities,	including	the	right	
to	 perform	 its	 audits	 with	 clarity.	 It	 has	 an	 auditing	
manual	which	can	be	used	as	a	standard	for	auditors	in	
improving	the	efficiency	of	operations	and	complying	with	
international	professional	standards	for	internal	audits:	“IIA,
International	 Standards	 for	 the	 Professional	 Practice	
of	 Internal	 Auditing.”	 This	manual	 deals	 with	 standards	
under	 three	 major	 headings,	 these	 being	 1)	 Attribute	
Standards,	2)	Performance	Standards,	and	3)	Implementation	
Standards,	all	aimed	at	improving	operational	efficiency	
and	effectiveness.

According	 to	 the	 Charter	 of	 the	 Audit	 Committee	 as	
approved	by	the	Board	of	Directors,	appointment,	transfer,	
or	 dismissal	 of	 the	 Chief	 Audit	 Executive	 must	 be	
approved	by	the	Audit	Committee,	which	alone	has	this	
authority	and	responsibility.
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รายการระหว่างกัน
Related Transactions

ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บริษัทและบริษัทย่อยมีบางรายการธุรกิจเก่ียวกับกิจการท่ีเก่ียวข้อง
กัน	 ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น	 หรือการมีผู้ถือหุ้น	 และ/หรือ	 มี
กรรมการบางส่วนร่วมกันโดยการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันนั้น	บริษัทค�านึงถึงเนื้อหาของความ
สมัพนัธ์ทีแ่ท้จริงมากกว่าทีเ่ป็นไปตามรูปแบบของกฎหมาย	หรอืสญัญา
ที่ก�าหนดให้เป็นรายการส่วนใหญ่ดังกล่าว	เป็นไปตามเง่ือนไขที่เป็น
ปกติของธุรกิจ	และเป็นไปตามราคาท่ีคิดในอัตราท่ัวไป	ซ่ึงได้มีการ
เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี	
2559

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันทีเ่กิดข้ึนนัน้	 เพือ่ช่วยสนบัสนนุการด�าเนนิงานของ
บรษิทั	 เป็นการรักษาและขยายฐานลกูค้าของบริษทั	 รวมท้ังช่วยเสริม
สร้างธุรกิจของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง	 ซึ่งได้ผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อก�าหนดทีเ่ก่ียวข้องและเป็นไปด้วยความเป็นธรรมเพือ่ผลประโยชน์
ของบริษัทเป็นส�าคัญ	 เช่นเดียวกับท่ีท�ากับบุคคลภายนอกท่ัวไปด้วย
ราคาทีส่มเหตสุมผล	รวมถึงมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ	ถูกต้อง	
และครบถ้วน

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ	
มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย	ระเบียบ	และ
นโยบายในการด�าเนินธุรกิจท่ีบริษัทด�าเนินการกับกิจการอื่นทั่วไป	
เพือ่มใิห้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท�ารายการระหว่างกัน	
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติ
ธรุกรรม	 โดยค�านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นส�าคัญ	 ถือเสมอืน
เป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอกและกระท�าโดยผู้ท่ีไม่มีส่วน
ได้เสยีในธรุกรรมนัน้	 ทัง้นี	้ ได้อนมุติัในหลกัการให้ฝ่ายจดัการมอี�านาจ
เข้าท�ารายการระหว่างกันท่ีมีเง่ือนไขการค้าท่ัวไปได้	มีการก�าหนด
ข้ันตอนและอ�านาจอนมุติัตามประเภทและมลูค่าของรายการท่ีเกิดข้ึน	
ซ่ึงยึดถือและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	
ในเรื่องการเปิดเผยและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เก่ียวโยงกันอย่างเคร่งครัด	และมีคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของ
รายการมรีายงานสรปุการท�าธรุกรรมทีเ่กิดข้ึนเพือ่รายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

Nature of Related Transactions
The	Company	and	its	subsidiaries	have	business	transac-
tions	involving	related	parties	because	shareholders	and/
or	directors	participate	in	them,	either	because	of	personal	
relationships	 or	 simply	 from	 taking	 part	 in	 the	 same	
transactions.	 In	 such	 cases,	 the	 Company	 takes	 into	
account	the	true	nature	of	the	relationships	to	a	greater	
extent	 than	 the	 legal	 forms	 they	 take	 or	 the	 contracts	
behind	them.	Most	of	these	transactions	come	about	in	
the	ordinary	course	of	business,	with	prices	at	the	stan-
dard	rates.	These	are	disclosed	in	the	list	“Related	Trans-
actions,”	in	the	Notes	to	Financial	Statements	for	2016.

Necessity and Reasonableness of Related Transactions
Related	transactions	such	as	these	help	support	the	Com-
pany’s	 operation	 as	 in	 maintaining	 and	 expanding	 the
customer	base.	They	also	help	build	Company	business,	
moving	it	steadily	forward.	They	are	reviewed	by	the	Audit	
Committee	so	as	to	ensure	compliance	with	the	law	and	
related	constraints,	and	are	 in	 the	best	 interests	of	 the	
Company	in	just	the	same	way	as	are	reasonably	priced	
transactions	with	third	parties,	and	undergo	full,	accurate,	
and	complete	disclosure.

Approval of Related Transactions
The	Company	 has	 a	multi-level	 internal	 control	 system,	
organized	by	type	of	transaction,	to	verify	compliance	with	
law,	regulations,	and	business	operation	policies	which	the	
Company	applies	to	all	transactions	in	general.	To	avoid	
conflict	of	 interest	 in	 related	 transactions,	 the	Board	of	
Directors	has	established	authorization	policies	which	first	
and	foremost	take	into	account	the	best	interests	of	the	
Company,	 viewing	 related	 transactions	 as	 if	made	with	
outside	persons	with	no	vested	interests.	In	this	way	au-
thorization	 proceeds	 under	 governing	 principles	 giving	
management	 the	 authority	 to	 enter	 into	 transactions	 in	
general,	 following	 the	 normal	 steps	 toward	 approval,	
whereby	transactions	strictly	adhere	to	the	orders,	regula-
tions	 and	 guidelines	 issued	 by	 the	 Stock	 Exchange	 of	
Thailand	 for	 disclosure	 in	 related	 transactions	 by	 listed	
companies.	The	Audit	Committee	then	reviews	the	suitability	
and	 reasonableness	 of	 such	 transactions,	 and	 includes	
summary	information	in	its	quarterly	reports	to	the	Board	
of	Directors.

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
การมีรายการกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน	 ที่บริษัทจะมีต่อไปในอนาคต
เป็นไปตามความจ�าเป็น	 และความสมเหตสุมผลทีไ่ด้อธิบายไว้ข้างต้น
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบรายละเอียดความ
สมเหตุสมผลของรายการ	โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์ที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	

อย่างไรก็ตาม	บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจด้วยความชัดเจน	โปร่งใส	และ
ยุติธรรมต่อลูกค้า	คู่ค้า	ผู้ถือหุ้น	ตลอดจนรักษาผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทเป็นส�าคัญ

Future Policies on Related Transactions
Future	 related	 transactions	undertaken	by	 the	Company	
will	be	necessary	and	reasonable	as	outlined	above,	and	
include	detailed	evaluation	by	the	Audit	Committee.	The	
Company	 will	 comply	 with	 Securities	 and	 Exchange	
regulations,	 notifications,	 and	 orders	 or	 requirements	 of
the	 Stock	 Exchange	 of	 Thailand	 and	 the	 Securities	 and	
Exchange	Commission	regarding	these	matters.

In	all	cases,	the	Company	is	committed	to	conducting	its	
business	 with	 transparency	 and	 fairness	 to	 customers,	
partners,	and	shareholders,	while	always	following	the	best	
interests	of	the	Company.
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee Report

เรียน		ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามกรอบนโยบายที่วางไว้	 ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและต่าง
ประเทศ	ส่งผลต่อปัจจัยที่อาจกระทบต่อการด�าเนินงานและเป้าหมายของบริษัท	ตลอดจนความเข้มข้นในการก�ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ภาคธุรกิจต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัว	เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

บริษทัตระหนกัและให้ความส�าคญักับการบรหิารความเสีย่ง	เพือ่ให้กระบวนการการด�าเนนิงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	โดย
มกีารประเมนิความเสีย่งขององค์กรอย่างรอบด้านจากทกุหน่วยงาน	เพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งหรือการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกิดข้ึนได้อย่างทนั
ท่วงทีและเหมาะสม	โดยยึดหลักการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรแบบบูรณาการตามมาตรฐานสากล	(Enterprise	Risk	Management)	ควบคู่
ไปกับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และสนับสนุนการด�าเนินงานตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และสอดคล้องกับแนวทางของหลัก
การส�าคัญการประกันภยั	Insurance	Core	Principles,	Standards,	Guidance	and	Assessment	Methodology	:	ICP	โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้ก�าหนดกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยงและขอบเขตการด�าเนินงาน	 เพื่อเสนอความเห็นชอบและอนุมัติโดยคณะ
กรรมการบรษิทั	ตลอดจนคอยตดิตามและทบทวนความเหมาะสมและเพยีงพอของนโยบายต่างๆ	อย่างสม�า่เสมอ	โดยมกีารพจิารณาเรือ่งส�าคญั
ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของบริษัทที่ยังคงด�าเนินการต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า	สรุปได้ดังนี้

	 1.	 การประเมินและติดตามความเสี่ยงหลักของบริษัทท่ีอาจกระทบต่อระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ	 โดยก�าหนด
	 	 ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 มีหน้าท่ีในการจัดท�ารายงานและสรุปผลการด�าเนินงานและการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร
	 	 ความเสี่ยง	ได้แก่
	 	 1.1	 การรายงานการด�ารงเงินกองทุนตามกรอบของกฎหมาย	การประเมินความมั่นคงและความเสี่ยงของบริษัท	(ORSA	:	Own	Risk	
	 	 	 &	Solvency	Assessment)	และการทดสอบภาวะวิกฤต	(Stress	Test)
	 	 1.2	 การบริหารความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และหนี้สิน	(Asset	and	Liability	Management)	การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการด�ารง	
	 	 	 เงินกองทุน	ความสอดคล้องของกระแสเงินสด	(Cash	Flow	Matching)	และการบริหาร	Duration	Matching	ของสินทรัพย์
	 	 	 และหนี้สิน
	 	 1.3	 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการลงทุนด้วยดัชนีความเสี่ยง	VaR	(Value	at	Risk)	การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากอัตราดอกเบี้ย	
	 	 	 และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากราคาหุ้น
	 	 1.4	 การประเมินอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า	(Early	Warning	System)
	 2.	 มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสีย่งมหีน้าท่ีประเมนิและจดัท�าแบบประเมนิความเสีย่งด้วยตนเองตามโครงสร้างขององค์กร	เพือ่พจิารณา
	 	 แผนบริหารความเสี่ยงประจ�าปีจากทุกหน่วยงาน	โดยประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความส�าคัญของความเสี่ยง	พร้อมทั้งก�าหนดผล
	 	 กระทบที่เกิดขึ้นและก�าหนดวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นๆ	ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น
	 3.	 ติดตามและทบทวนการด�าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้	 เพื่อ
	 	 ให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้
	 4.	 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	การจัดการฐานข้อมูล	ระบบส�ารองข้อมูล	การพัฒนาแอพพลิเคชันสนับสนุน
	 	 การด�าเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	ISO/IEC	27001:2013
	 5.	 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 (Business	 Continuity	 Management)	 โดยในปีนี้บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการ
	 	 บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	ISO	22301:2012	Business	Continuity	Management	Systems	(BCMS)	เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
	 	 ให้กับผูเ้อาประกันภยัว่าจะสามารถได้รบับริการได้อย่างต่อเนือ่งแม้ขณะบรษิทัเกิดสถานการณ์ฉกุเฉนิ	อาทิ	งานบริการด้านสนิไหม	งาน
	 	 บริการศูนย์	Call	Center	งานบริการด้านกรมธรรม์และด้านการรับและจ่ายเงิน	เป็นต้น
	 6.	 การประเมินความเสี่ยงของบริษัท	(Corporate	Risk)	ตามกิจกรรมหลัก	(Core	Business)	ประจ�าปี	โดยประเมินความเสี่ยงควบคู่
	 	 ไปกับการพัฒนากระบวนการท�างานภายในบริษัท
	 7.	 การส่งเสริมความรู้และการปลูกฝังเกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง	 (Risk	 Culture)	 โดยการจัดท�าแบบประเมินความเสี่ยง
	 	 ของแต่ละหน่วยงาน	เพื่อตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ทั้งนี้	ในปี	2559	เป็นปีที่บริษัทมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานด้านการบริหารความเสี่ยงและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร	ซึ่งการ
ด�าเนินงานข้างต้นบริษัทได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	จากการพัฒนากระบวนการและระบบงานตามแนวทางมาตรฐานสากลดังกล่าวข้างต้น	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมีความมั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ	 เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 ส่งผลให้บริษัท
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายสูงสุดขององค์กร	และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสม

นายประพันธ์ อัศวอารี
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



164 165

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) | Bangkok Life Assurance PLCร�ยง�นประจำ�ปี 2559 | Annual Report 2016

Risk Management Committee Report
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Dear	Shareholders,

For	the	Company’s	risk	management	to	be	in	accordance	with	established	policies	that	were	conditioned	by	changing	
environmental	circumstances	both	domestic	and	global,	with	results	which	could	affect	the	operation	and	goal.	Along	
with	intensity	of	government	regulation	which	the	industry	needs	to	prepare	and	adapt	in	order	to	maintain	continuous	
operations.	

The	Company	 recognizes	 the	 importance	of	 risk	management	 in	operations	aimed	at	 reaching	set	 targets	 through	
comprehensive	risk	assessment	by	all	departments	to	respond	to	risks	or	changes	that	might	occur	promptly	and	
appropriately.	This	is	done	by	applying	the	principles	of	international	standard	for	Enterprise	Risk	Management,	coupled	
with	a	strategic	planning	and	support	the	operation	in	accordance	with	good	corporate	governance	and	aligned	with	
Insurance	Core	Principles	(ICP),	Standards,	Guidance	and	Assessment	Methodology.	The	Risk	Management	Committee	
has	established	the	risk	management	policy,	framework	and	scope	of	operation	approved	by	the	Board	of	Directors	as	
well	as	monitoring	on	the	appropriateness	and	adequacy	of	policies	on	regular	basis	and	considered	the	important	risk	
factors	which	can	be	summarized	as	follows:

	 1.	 Regular	assessment	and	monitoring	of	major	risks	that	may	affect	the	Company’s	risk	appetite,	which	the	relevant	
	 	 departments	have	been	assigned	to	make	the	summary	reports	on	performance	and	risk	management	to	the
	 	 Risk	Management	Committee	as	follows:
	 	 1.1	Reporting	on	regulatory	capital	adequacy	with	the	ORSA	(Own	Risk	&	Solvency	Assessment)	and	stress	test.
	 	 1.2	 Asset	and	Liability	Management,	analysis	of	capital	adequacy	and	efficiency,	cash	flow	matching,	and	duration		
	 	 	 matching	of	assets	and	liabilities.
	 	 1.3	 Investment	analysis	with	Value	at	Risk	 (VaR)	assessment,	analysis	of	 interest	 rates	sensitivity	and	stock
	 	 	 prices	sensitivity.
	 	 1.4	 Evaluation	on	financial	ratios	used	in	Early	Warning	System.
	 2.	 The	Risk	Management	Department	has	been	assigned	to	assess	and	create	the	self-assessment	template	for
	 	 overall	business	unit	to	consider	their	yearly	risk	management	plan	by	means	of	risk	assessment,	risk	prioritizing,	
	 	 identifying	their	impact	and	defying	risk	management	to	ensure	that	it	is	in	line	with	risk	appetite	or	reduce	the	
	 	 likelihood	of	occurrence.
	 3.	 Monitoring	and	review	the	implement	of	risk	management	policies	and	framework	to	ensure	that	the	Company
	 	 has	effective	and	systematic	risk	management	so	that	it	can	achieve	its	set	objectives.
	 4.	 Information	technology	risk	management,	database	management,	backup	system	and	application	development	for	
	 	 operational	support	complying	with	IT	security	standard	ISO/IEC	27001:2013.
	 5.	 Business	Continuity	Management,	 the	Company	received	certification	 ISO	22301:2012	for	Business	Continuity
	 	 Management	Systems	(BCMS)	to	increase	confidence	in	the	insured	that	they	will	have	continuous	service	even	
	 	 when	emergencies	arise	such	as	claim	service,	call	center,	insurance	policy	service,	and	settlement	payments.
	 6.	 A	 yearly	 assessment	 of	 corporate	 risk	 in	 its	 core	 business	 together	 with	 the	 development	 of	 Company’s
	 	 operational	processes.
	 7.	 Encouraging	knowledge	and	establishing	 risk	culture	by	providing	 the	 risk	self-assessment	 template	 to	each
	 	 business	unit	in	order	to	recognize	risk	that	could	occur	in	the	future.

In	2016,	the	Company	focused	on	strengthening	of	efficiency	on	risk	management	and	adding	value	to	the	Company,
which	has	continuously	performed	throughout	the	year	by	developing	processes	and	systems	in	accordance	with	the	
International	Risk	Management	standards.	The	Risk	Management	Committee	is	confident	that	the	Company	has	the	
continuously	effective	risk	management	which	enables	it	to	achieve	the	Company’s	utmost	objectives	and	goals,	bringing	
proper	benefits	to	shareholders	and	stakeholders	alike.

Mr. Praphant Asava-aree
Chairman	of	the	Risk	Management	Committee
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การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
Risk Management and Risk Factors

นอกเหนอืจากการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่งจากปีก่อนหน้าตาม
กรอบและนโยบายการบริหารความเสีย่งของบรษิทั	ซ่ึงด�าเนนิการตาม
มาตรฐานและแนวทางของหลักการส�าคัญการประกันภัย	Insurance	
Core	 Principles,	 Standards,	 Guidance	 and	 Assessment	
Methodology	 :	 ICP	 ของสมาคมระหว่างประเทศ	 และผูก้�ากับการ
ประกันภยั	International	Association	of	Insurance	Supervisors	:	
IAIS	ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล	บริษัทยังได้ด�าเนินการในการ
เพิ่มเติมด้านประสิทธิภาพของงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ
ทบทวนความเหมาะสม	ความเพียงพออย่างต่อเนื่อง

โดยในปี	2559	บริษัทได้ด�าเนินการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับ
ผู้เอาประกันภัยและคู่ค้าว่าสามารถได้รับการบริการอย่างต่อเนื่องแม้
ขณะเกิดสถานการณ์ฉกุเฉนิ	และเป็นการลดความเสีย่งของเหตกุารณ์
ที่ไม่อยู่ในการควบคุมของบริษัทได้	 โดยบริษัทได้ประเมินความเสี่ยง
ของธุรกิจในด้านการด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมหลักของธุรกิจ
ประกันชีวิตเพื่อให้สามารถด�าเนินการต่อเนื่องได้	อีกทั้งเป็นการสร้าง
มลูค่าเพิม่ให้กับองค์กรในงานด้านการบรหิารความเสีย่ง	โดยบรษิทัได้
รบัการรบัรองระบบมาตรฐานการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกิจ	ISO	
22301:2012	 Business	 Continuity	 Management	 Systems	
(BCMS)	 เพิ่มเติมจากการได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ	ISO/IEC	27001:2013	ซึ่งเป็นมาตรฐาน
การจัดการข้อมูลที่มีความส�าคัญเพื่อให้ธุรกิจด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ด้านการบริหารเงินกองทุน	 บริษัทได้น�าแนวทางการประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทุน	 ด้วยแนวทางการประเมินความมั่นคงและ
ความเสี่ยงของบริษัท	(Own	Risk	and	Solvency	Assessment	:	
ORSA)		เพือ่ให้การด�ารงเงินกองทนุของบรษิทัอยู่ในระดับความเสีย่ง
ที่ยอมรับได้	 และเพียงพอเพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจ
ของบริษัท	 โดยค�านึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในเชิง
บวกและเชิงลบ	ทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ	บรษิทัได้ติดตาม
สภาวการณ์ต่างๆ	อย่างใกล้ชิด	ได้แก่	
	
	 •	ภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจและการเมืองของโลก	 เศรษฐกิจ
	 	 ประชาคมอาเซียนและของประเทศไทย
	 •	แนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจประกันชีวิตและของพันธมิตร
	 •	กฎระเบียบ	ข้อบังคับใหม่ๆ	จากหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ซ่ึงการเปลีย่นแปลงดงักล่าวข้างต้น	ส่งผลต่อการด�าเนนิงานของบรษิทั
ในระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน	ตามปัจจัยเสี่ยง	บริษัทได้ก�าหนดให้
มรีะบบการประเมนิและติดตามความเสีย่งต่างๆ	อย่างสม�า่เสมอ	ดงันี้

	 1.		 ความเสีย่งด้านการตลาดและการแข่งขัน	จากภาวะการแข่งขัน
	 	 	 ของธุรกิจประกันชีวิตมีแนวโน้มสูงขึ้น	บริษัทตระหนักถึงปัจจัย
	 	 	 เสีย่งดงักล่าว	โดยได้พฒันาเพือ่เพิม่ศักยภาพและประสทิธภิาพ

	 	 	 ในด้านต่างๆ	อย่างรอบด้าน	ได้แก่	ด้านช่องทางการขาย	ด้าน
	 	 	 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์	 และด้านการพัฒนา
	 	 	 บุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบงานต่างๆ	
	 	 	 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในการเข้าถึง
	 	 	 ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลายและท่ัวถึงมากข้ึน	
	 	 	 อาทิ	 การปรับปรุงกระบวนการท�างานให้รวดเร็วย่ิงข้ึน	 การ
	 	 	 พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการให้บริการลูกค้าและช่องทางการ
	 	 	 ขาย	เพือ่รองรบัการเตบิโตและขยายธรุกิจในยุคดิจติอลเพิม่เตมิ	
	 	 	 ได้แก่	การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น	ทั้งด้านการ
	 	 	 บริการลูกค้าด้วยระบบ	 Smart	 Customer,	 Smart	 Fund	
	 	 	 และ	Smart	Saving	ในส่วนของช่องทางตัวแทนพัฒนาระบบ	
	 	 	 Smart	Agent	และ	Smart	FA	และอีกหลายโครงการที่อยู่
	 	 	 ระหว่างการพฒันา	รวมถึงการท�าการตลาดแบบดิจติอล	ทีล่กูค้า
	 	 	 สามารถโต้ตอบและสือ่สารกับบริษทัได้มากข้ึน	แต่ทัง้นียั้งคงให้
	 	 	 ความส�าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและ
	 	 	 สารสนเทศ	ด้วยระบบมาตรฐาน	ISO/IEC	27001:2013	เพื่อ
	 	 	 ป้องกันความเสี่ยงที่อาจมาพร้อมเทคโนโลยีด้วย

	 2.		 ความเสีย่งด้านช่องทางการขาย	คอื	ปัจจยัเสีย่งจากการมรีายได้
	 	 	 หลักผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไป	 ซ่ึงหากมีการ
	 	 	 เปลี่ยนแปลงที่บริษัทมิอาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า	 อาจส่งผล
	 	 	 กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันหรอืการเติบโตทางธุรกิจ
	 	 	 ได้	โดยบรษิทัมรีายได้จากเบีย้ประกันภยัรบัรายใหม่จากช่องทาง
	 	 	 ธนาคารในสดัส่วนทีส่งู	ทัง้นีใ้นการบริหารจดัการความเสีย่งของ
	 	 	 บริษัท	 คือการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสัดส่วนของรายได้จาก
	 	 	 ช่องทางอื่นๆ	อาทิ	ช่องทางการขายผ่านตัวแทน	ช่องทางขาย
	 	 	 แบบประกันกลุม่	และช่องทางการขายผ่านทางโทรศพัท์	ให้เพิม่
	 	 	 มากข้ึน	 รวมถึงการเพิ่มช่องทางขายใหม่	 คือ	 ช่องทางขาย
	 	 	 ออนไลน์	ควบคูไ่ปกับการพฒันาผลติภณัฑ์และการน�าเทคโนโลยี
	 	 	 เข้ามาสนับสนุนการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
	 	 	 ลูกค้า	 ส่งผลให้เบ้ียประกันชีวิตรับรายใหม่แยกตามช่องทาง
	 	 	 การขายผ่านช่องทางธนาคารมีแนวโน้มลดลง	 โดยในปี	 2559	
	 	 	 มีสัดส่วนร้อยละ	 73	 ลดลงจากปี	 2558	 ที่ร้อยละ	 79	 และ
	 	 	 ปี	2557	ทีร้่อยละ	87	ตามล�าดบั	ขณะเดยีวกันส่งผลให้สดัส่วน
	 	 	 ของเบ้ียประกันชีวิตรบัรวมจากช่องทางธนาคารลดลงด้วย	และ
	 	 	 ส่วนใหญ่มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากช่องทางขายผ่านตัวแทน

	 3.		 ความเสี่ยงจากแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย	 อัตราดอกเบ้ียใน
	 	 	 ปี	2559	ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย	แต่ยังคงอยู่ในระดับต�่า	และมี
	 	 	 แนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต�่าต่อไปจากปัจจัยความไม่แน่นอน
	 	 	 ของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยอัตราดอกเบ้ียภายในประเทศ	 จน
	 	 	 อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทดังนี้	 อัตราส่วนความเพียงพอของ
	 	 	 เงินกองทนุ	เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบ้ีย	ส่งผล
	 	 	 กระทบโดยตรงต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินของ

Besides,	continuing	risk	management	framework	and	policies	
from	 the	 previous	 year	 which	 align	 the	 well-accepted	
International	Insurance	standards	and	guidelines	“Insurance	
Core	 Principles	 Standards,	 Guidance	 and	 Assessment	
Methodology”	(ICP)	of	the	IAIS,	or	International	Association	
of	Insurance	Supervisors,	the	Company	has	operated	and	
reviewed	risk	management	process	to	increase	efficiency	
and	suitability	in	risk	management	practices.

In	2016,	to	ensure	the	insured	and	alliances	confidence,	
that	the	Company’s	service	enable	to	continue	to	serve	
even	in	case	of	emergency,	and	to	reduce	the	unexpected	
risk	of	events.	To	create	corporate	value	added,	the	Company	
had	assessed	major	risks	related	to	life	insurance	activities	
and	has	received	ISO	22301:2012	certification	for	Business	
Continuity	Management	 Systems	 (BCMS)	 in	 addition	 to	
ISO/IEC	27001:2013	certification	 for	 Information	Systems	
Security	Management	to	continue	in	business	operations.

For	capital	management,	the	Company	had	assessed	the	
Company’s	stability	and	risks	in	line	with	the	Own	Risk	
and	Solvency	Assessment:	ORSA	guideline	to	preserve	the	
Company’s	capital	within	risk	appetite,	and	its	adequacy	
in	accord	with	business	plan.	Realizing	risk	factors	that	
might	impact	business	both	positive	and	negative	way	and	
both	domestic	and	global.	 In	 this	 regard,	 the	Company	
closely	monitors	conditions	and	situations	such	as

	 •	The	 state	 and	 outlook	 of	 the	 world	 economy	 and	
	 	 politics,	as	well	as	ASEAN	and	Thailand.
	 •	Trends	of	 competition	 in	 life	 insurance	 industry	 and
	 	 Company’s	partners.
	 •	New	rules	and	regulations	from	regulators.

The	changes	mention	above	has	effect	on	the	Company’s	
performance	in	various	risk	levels	varied	by	risk	factors,	
and	had	determined	the	assessment	and	monitoring	risks	
on	a	regular	basis	as	follows:

	 1.  Market and competitive risk	due	to	increasing	life
	 	 	 insurance	industry	competition,	the	Company	realized
	 	 	 such	risk	factors	and	had	continued	the	overall	of
	 	 	 potential	and	effectiveness	processes	such	as	distribution	
	 	 	 channels,	new	product	design	and	development	and	
	 	 	 human	resource	development.

	 	 	 Besides,	the	Company	has	also	developed	systems	
	 	 	 to	increase	its	competitiveness	to	achieve	customers	
	 	 	 and	target	groups	widely.	This	involves	improvements	
	 	 	 such	as	speeding	operational	processes,	developing	
	 	 	 tools	 to	 support	 customer	 service,	 and	distribution	
	 	 	 channels,	to	support	Company’s	growth	and	expansion	
	 	 	 in	 the	 digital	 marketing	 era	 with	 technology	 and	
	 	 	 application	development	through	the	Smart	Customer,	
	 	 	 Smart	Fund	and	Smart	Saving	for	customer	service,	
	 	 	 and	Smart	Agent,	Smart	FA	for	the	agent	channel	
	 	 	 and	 several	 projects	 are	 ongoing.	 There	 is	 also	
	 	 	 digital	marketing,	where	customers	have	more	ability	
	 	 	 to	 interact	 and	 communicate	 with	 the	 Company.	
	 	 	 However,	we	remain	focused	on	the	importance	of	
	 	 	 risk	management	and	information	technology	under	
	 	 	 the	ISO/IEC	27001:2013	standard	to	protect	against	
	 	 	 risks	may	accompany	the	technology.

	 2.  Risk of distribution channel	is	the	risk	of	the	major	
	 	 	 income	 come	 from	 the	 single	 distribution	 channel
	 	 	 more	than	others	and	anticipated	changing	may	effects	
	 	 	 the	Company’s	competitiveness	and	growth.	This	was
	 	 	 the	 case	 with	 the	 highest	 proportion	 of	 first	 year
	 	 	 premium	 from	 bancassurance	 channel.	 The	 risk	
	 	 	 management	 approach	 required	 increasing	 the	
	 	 	 proportion	of	sales	from	the	other	distribution	channels,	
	 	 	 such	as	agent	channel,	group	employee	benefit,	and	
	 	 	 telemarketing	with	the	addition	of	new	channel:	online	
	 	 	 channel,	 coupled	 with	 product	 development	 and
	 	 	 technologies	 to	 support	 service	 in	 response	 to	
	 	 	 customer	needs.	This	resulted	in	a	lower	percentage
	 	 		of	first	year	premiums	from	bancassurance	channel,
	 	 	 which	is	at	73	percent	in	2016,	down	from	those	in		
	 	 	 2015	 and	 2014	 at	 79	 percent	 and	 87	 percent	
	 	 	 respectively.	The	proportion	of	gross	written	premiums	
	 	 	 from	 bancassurance	 channel	 also	 correspondingly	
	 	 	 declined	 while	 the	 proportion	 of	 gross	 written	
	 	 	 premiums	from	agent	channel	has	risen.

	 3.  Interest rate risk,	owing	to	interest	rate	trends	rose	
	 	 	 slightly	in	2016	but	remained	at	a	low	level.	They	are	
	 	 	 likely	to	remain	 low,	due	to	the	uncertainty	of	the	
	 	 	 world	economy	and	domestic	interest	rates.	This	may	
	 	 	 affect	the	Company	as	follows:
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	 	 	 บริษทั	ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการค�านวณอตัราส่วนความ
	 	 	 เพียงพอของเงินกองทุน	 บริษัทมีปัจจัยเสี่ยงท่ีเงินกองทุนอาจ
	 	 	 จะลดต�่าลงกว่าเกณฑ์ท่ีหน่วยงานก�ากับจะสามารถอนุมัติการ
	 	 	 จ่ายเงินปันผลได้	เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว	บริษัท
	 	 	 ก�าหนดให้คณะท�างานบริหารเงินกองทุนคอยติดตาม	 ประเมิน
	 	 	 และรายงานปัจจัยเสี่ยง	และดัชนีชี้วัดความเสี่ยง	(KRI	:	Key	
	 	 	 Risk	Indicators)	อย่างใกล้ชิด	รวมถึงการประเมินผลกระทบ
	 	 	 จากปัจจัยเสี่ยงด้านโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สิน	 (Cash	
	 	 	 Flow)	ที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยด้วยความสามารถใน
	 	 	 การสร้างรายได้จากการลงทนุ		ภาวะอตัราดอกเบ้ียทีม่แีนวโน้ม
	 	 	 อยู่ในระดับต�่าอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงปัจจัยการขาดแคลนแหล่ง
	 	 	 ลงทุนท่ีเหมาะสม	 เป็นอุปสรรคต่อการสร้างรายได้จากการ
	 	 	 ลงทุนในตราสารหนี้	 เพื่อรักษาระดับรายได้จากการลงทุนโดย
	 	 	 รวมของบริษัท		คณะกรรมการลงทุนได้ก�าหนดนโยบายด้าน
	 	 	 การลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน	 ภาระผูกพันตาม
	 	 	 กรมธรรม์	และต้นทุนของบริษัท	โดยสายการลงทุนจะประเมิน	
	 	 	 ติดตามสถานการณ์การลงทุน	 และทบทวนสัดส่วนการลงทุน
	 	 	 ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	

	 4.		 ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดทุน	 จากภาวะอัตรา
	 	 	 ดอกเบ้ียอยู่ในระดับต�่า	 การลงทุนในตลาดตราสารทุนเป็นอีก
	 	 	 ทางเลือกหนึ่งในการเพิม่โอกาสในสร้างรายได้จากการลงทนุ	แต่
	 	 	 ท้ังนี้ด้วยภาวะตลาดทุนท่ีมีความผันผวนอาจส่งผลกระทบต่อ
	 	 	 อตัราส่วนความเพยีงพอของเงินกองทุนได้	 บริษัทมีแนวทางใน
	 	 	 การบริหารจดัการความเสีย่ง	โดยการก�าหนดสดัส่วนการลงทนุ
	 	 	 ในตลาดทุนไว้ระดับหนึ่ง	 และได้ติดตามภาวะตลาดทุนและ
	 	 	 ปัจจัยความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด	 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
	 	 	 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนและรายได้จากการ
	 	 	 ลงทุน

	 5.		 ความเสีย่งด้านกฎหมาย	ทัง้ด้านการเปลีย่นแปลง	หรอืการออก
	 	 	 กฎหมายใหม่ของหน่วยงานก�ากับอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิ
	 	 	 งานได้	รวมถึงการขยายธรุกิจหรอืปรบัเปลีย่นรูปแบบการด�าเนนิ
	 	 	 งาน	 เพื่อเพิ่มศักยภาพและความหลากหลายในกิจกรรมต่างๆ
	 	 	 ของบริษัท	ที่อาจขัดต่อกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือกฎหมายที่มี
	 	 	 อยู่ได้	 ทั้งนี้บริษัทมีส�านักกฎหมาย	 และส�านักก�ากับการปฏิบัติ
	 	 	 งาน	 ในการพิจารณาข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง	 และติดตาม
	 	 	 กฎหมายและกฎระเบียบใหม่ๆ	อย่างใกล้ชิด	

	 	 	 Capital	 adequacy	 ratio:	 changes	 in	 interest	 rate	
	 	 	 directly	impact	on	valuation	of	assets	and	liabilities,	
	 	 	 which	 are	 key	 components	 in	 the	 evaluation	 of	
	 	 	 capital	 adequacy	 ratio,	 as	 it	 presents	 risks	 that	
	 	 	 Company’s	capital	may	be	lower	than	the	requirement	
	 	 	 for	allowable	dividend	payments.	To	manage	these	
	 	 	 risks,	the	Company	has	mandated	the	Capital	Fund	
	 	 	 Management	 Committee	 to	 monitor,	 evaluate,	 and	
	 	 	 report	on	risk	factors	and	key	risk	indicators	(KRIs),	
	 	 	 and	 also	 assess	 the	 impact	 of	 risk	 factors	 on	
	 	 	 Asset-Liabilities	 structure	 (cash	 flow),	 which	 is
	 	 	 sensitive	to	interest	rates.

	 	 	 Ability	to	earn	 investment	 income:	the	 interest	rate	
	 	 	 trends	are	likely	to	continue	at	a	low	level	and	lack	
	 	 	 of	appropriate	investment	opportunities.	These	causes	
	 	 	 have	become	a	barrier	to	earn	income	in	the	bond	
	 	 	 market.	 To	 maintain	 the	 investment	 income,	 the	
	 	 	 Investment	Committee	has	set	an	investment	policy	
	 	 	 be	 in	 accord	 with	 the	 investment	 environment,	
	 	 	 policyholder	commitments	and	Company’s	capital	while	
	 	 	 investment	division	perform	assessing	and	monitoring	
	 	 	 investment	 situations	 and	 review	 the	 investment	
	 	 	 allocation	in	appropriate	level.	

	 4.  Capital market fluctuation risk,	in	the	low	interest	
	 	 	 rates	situation,	investment	in	equity	markets	become	
	 	 	 an	alternative	investment	and	opportunities	to	increase	
	 	 	 investment	income.	However,	capital	market	fluctuation	
	 	 	 may	also	impact	the	capital	adequacy.	The	Company’s	
	 	 	 approach	 is	 to	 determine	 a	 certain	 proportion	 of
	 	 	 investment	 asset	 to	 managing	 risk,	 and	 closely	
	 	 	 monitored	the	equity	market	and	related	risk	factors	
	 	 	 so	as	not	effects	to	capital	adequacy	and	investment	
	 	 	 income.

	 5.  Legal risk,	either	from	existing	changes	or	new	rules	
	 	 	 from	regulators,	can	affect	the	business,	including	any
	 	 	 expansion	or	alteration	of	operations	for	 increasing	
	 	 	 Company	 potential	 and	 diversification	 which	might	
	 	 	 conflict	with	those	rules	or	laws.	The	Company	has	
	 	 	 legal	 office	 and	 compliance	 office	 oversight	 for	
	 	 	 examination	of	relevant	law	and	close	monitoring	of	
	 	 	 new	laws	and	regulations	to	minimize	this	risk.

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
Risk Management and Risk Factors
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Nominating and Remuneration Committee Report

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัท	 กรุงเทพประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ประกอบด้วยกรรมการ
จ�านวน	4	ท่าน	โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ	แต่ละท่านมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับวาระการเป็นกรรมการบริษัทนั้น

ในระหว่างปี	 2559	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรและขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท	โดยได้จัดให้มีการประชุมรวม	10	ครั้ง	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

	 	 1.	 การสรรหากรรมการบริษัท	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
	 	 	 และสอดคล้องกับข้อก�าหนดของทางการ	 เพื่อสามารถให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์
	 	 	 แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีประสบการณ์จากหลายสาขาอาชีพ	มีคุณธรรมและจริยธรรม	มีวุฒิภาวะและความ
	 	 	 เป็นมืออาชีพ	สามารถอุทิศเวลาให้กับงานของบริษัทอย่างเพียงพอ
	 	 2.	 การพจิารณาบุคคลท่ีมคุีณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีครบวาระจ�านวน	 4	 ท่าน	คณะกรรมการสรรหาและ
	 	 	 พจิารณาค่าตอบแทนได้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธกีารสรรหาตามแนวทางการพจิารณาสรรหาเป็นกรรมการข้างต้น	 ได้เสนอแต่งต้ังกรรมการทีค่รบวาระ
	 	 	 3	ท่าน	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง	 ส�าหรับนายทาเคชิ	ฟูกูดะ	 ได้พิจารณาแต่งต้ัง	นายมาซาฮิโระ	 เคโนะ	 เข้าเป็น
	 	 	 กรรมการแทนที่ครบวาระ	และเสนอแต่งตั้งนายพนัส	ธีรวณิชย์กุล	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนนายชัย	โสภณพนิช	ที่ลาออก	ข้อเสนอ
	 	 	 ดังกล่าวได้น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนน�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	เพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 	 3.	 การพิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ลาออก	 ได้ด�าเนินการสรรหาทั้งจากบุคคล
	 	 	 ภายในและภายนอก	 โดยในระหว่างการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านใหม่	 ได้เสนอแต่งตั้งนางคมคาย	 ธูสรานนท์	 ให้รักษาการในต�าแหน่ง
	 	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่ไปก่อน	โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี	1	กรกฎาคม	2559	เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านใหม่
	 	 	 เนื่องจากนางคมคาย	 ธูสรานนท์	 ได้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ	 จึงได้เสนอแต่งตั้งนายประพันธ์	 อัศวอารี	 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
	 	 	 เหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน	 โดยนายประพันธ์	 อัศวอารี	 ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการลงทุน	 ข้อเสนอดังกล่าว
	 	 	 ข้างต้นได้น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
	 	 4.	 การพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดท�าระบบการ
	 	 	 ประเมินผล	 โดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่	 ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย	ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในระยะทีผ่่านมา	 โดยมี
	 	 	 การพิจารณาที่โปร่งใส	 ชัดเจน	 เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ	 สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นน�าที่จดทะเบียนใน
	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน	เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
	 	 	 เป้าหมายที่คณะกรรมการก�าหนด	สามารถสร้างผลประโยชน์ระยะยาวที่เหมาะสมแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น	 ทั้งนี้ได้แสดงรายละเอียดค่าตอบแทน
	 	 	 ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ	และผู้บริหารของรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว
	 	 5.	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ�าปี	2559	ทั้งการประเมินรายคณะโดยรวม	และการประเมิน
	 	 	 ของกรรมการเป็นรายบุคคล	 เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี	 ซึ่งมีทั้งหมด	 3	 หมวด	 ได้แก่	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
	 	 	 การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม	 บทบาท	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี	 และน�าผลการ
	 	 	 ประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
	 	 6.	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม
	 	 	 และค่าบ�าเหน็จ	โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น	น�าเสนอค่าตอบแทนภายในวงเงินไม่เกิน	16,700,000	บาท	ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับ
	 	 	 อนุมัติในปี	2558	ทั้งนี้ได้น�าเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล	 ท�างานอย่างโปร่งใสมีความเป็นอิสระ	 และค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท	
ผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และพนักงานอย่างเหมาะสม

ดร.ศิริ การเจริญดี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Dear	Shareholders,

The	 Board	 of	 Directors	 of	 Bangkok	 Life	 Assurance	 PLC	 has	 an	 appointed	 the	 Nominating	 and	 Remuneration	 Committee	
consisting	of	four	Directors,	including	the	Chairman,	who	is	an	Independent	Director.	Each	Committee	member	has	a	term	equal	
to	the	term	of	a	Company	Director.

In	2016,	the	Nominating	and	Remuneration	Committee	performed	obligations	and	duties	as	assigned	by	the	Board	of	Directors,	
with	ten	meetings	held	in	order	to	perform	these	significant	tasks	and	responsibilities,	summarized	as	follows:

	 	 1.	 Recruiting	candidates	for	Directorships:	The	Nominating	and	Remuneration	Committee	considered	candidates	who	were	
	 	 	 qualified	according	to	guidelines	prescribed	by	the	Board	of	Directors	and	in	compliance	with	legal	requirements.	The	
	 	 	 Committee	 was	 able	 to	 express	 its	 views	 on	 issues	 involved	 in	 proper	 business	 operations	 and	 for	 the	 benefit	 of	
	 	 	 stakeholders	by	considering	qualified	candidates	who	had	experience	in	a	variety	of	professions,	were	moral	and	ethical,		
	 	 	 had	maturity,	professionalism,	and	were	able	to	devote	sufficient	time	to	the	Company.
	 	 2.	 Considering	which	candidates	were	qualified	to	replace	the	four	Directors	whose	terms	were	expiring.	The	Committee	used	
	 	 	 Company	recruitment	methods	and	guidelines	by	nominating	three	persons	to	continue	as	Directors	for	successive	terms,	
	 	 	 and	nominated	Mr.	Masahiro	Keno	to	take	the	place	of	retiring	Director	Mr.	Takeshi	Fukuda,	and	Mr.	Panus	Thiravanitkul	
	 	 	 to	replace	Mr.	Chai	Sophonpanich	after	his	resignation.	This	was	all	proposed	to	the	Board	of	Directors	for	approval	
	 	 	 prior	to	submission	for	approval	at	the	2016	Annual	General	Meeting	of	Shareholders.
	 	 3.	 Considering	recruitment	of	qualified	candidates	for	the	position	of	Chief	Executive,	from	which	the	occupant	had	resigned.	
	 	 	 Candidates	were	sought	from	both	within	and	outside	the	Company,	and	it	was	decided	that	Mrs.	Komkai	Thusaranon	be	
	 	 	 nominated	to	serve	as	Acting	President	which	was	effective	from	July	1,	2016,	until	a	new	President	is	appointed.	As
	 	 	 Mrs.	Komkai	Thusaranon	assumed	her	appointment	as	Acting	President,	her	term	on	the	Audit	Committee	was	set	to	
	 	 	 expire,	and	Mr.	Praphant	Asava-aree,	whose	qualifications	are	suitable	for	a	member	of	the	Audit	Committee,	could	then	
	 	 	 serve	in	her	place,	as	he	has	requested	to	leave	his	place	on	the	Investment	Committee.	The	above	proposals	were	
	 	 	 presented	to	the	Company	Board	of	Directors	for	approval.
	 	 4.	 Approving	the	remuneration	of	Directors	and	the	President:	the	Nominating	and	Remuneration	Committee	prepared	an	
	 	 	 evaluation	system	based	on	obligations,	responsibilities	assigned,	and	past	performance.	Its	deliberations	were	transparent	
	 	 	 and	clear.	The	Committee	took	into	account	that	the	remuneration	of	Directors	and	the	President	should	be	commensurate	
	 	 	 with	 their	obligations	and	comparable	 to	what	was	similarly	provided	by	other	 leading	 companies	 listed	on	 the	Stock	
	 	 	 Exchange	of	Thailand,	including	companies	in	the	same	industry.	It	should	provide	sufficient	motivation	for	the	Directors	
	 	 	 and	President	 to	work	 for	 achievement	of	 the	goals	 the	Board	had	set	out	 and	generate	 long-term	benefits	 to	 the	
	 	 	 Company	 and	 its	 shareholders.	 Remuneration	 of	 Directors	 and	 senior	 executives	 can	 be	 found	 under	 the	 heading
	 	 	 “Remuneration	of	Directors	and	Management”	in	this	Annual	Report.
	 	 5.	 Initiating	 self-evaluation	 performance	 of	 committees	 and	 sub-committees	 over	 the	 year,	 with	 the	 evaluation	 of	 the
	 	 	 performance	done	as	a	whole,	and	as	individualized	assessment	with	consideration	given	to	three	categories:	the	structure	
	 	 	 and	 qualification	 of	 the	 committees	 and	 sub-committees;	 performance	 at	 the	 meetings,	 and	 their	 roles,	 duties,	 and	
	 	 	 responsibilities.	 The	 results	 of	 the	 assessment	 were	 used	 to	 make	 improvements	 to	 support	 the	 committees	 and	
	 	 	 sub-committees	work	and	to	make	them	more	effective	and	in	line	with	the	principles	of	good	governance.
	 	 6.	 The	 Nominating	 and	 Remuneration	 Committee	 scrutinized	 remuneration	 for	 both	 the	 Board	 of	 Directors	 and	 the	
	 	 	 Committees,	 which	 consisted	 of	 allowances	 and	 bonuses	 in	 accord	 with	 the	 guidelines	 above.	 The	 Committee
	 	 	 recommended	 that	 compensation	 for	 the	 Board	 of	 Directors	 should	 not	 exceed	 16,700,000	 baht,	 equal	 to	 2015
	 	 	 remuneration,	and	this	was	proposed	at	the	shareholders’	Annual	General	Meeting	for	the	year	2016.

The	 Nominating	 and	 Remuneration	 Committee,	 holding	 fast	 to	 principles	 of	 good	 governance,	 performed	 its	 duties	 with	
transparency,	 independence,	 and	with	 appropriate	 consideration	 of	 the	best	 interests	 of	 the	Company	 and	 its	 shareholders,	
stakeholders,	and	staff.

Dr. Siri Ganjarerndee
Chairman	of	the	Nominating	and	Remuneration	Committee
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

Board of Directors’ Responsibility for Financial Report

เรียน		ท่านผู้ถือหุ้น

งบการเงินของบริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปตาม
รูปแบบงบการเงินที่ก�าหนด	 ในประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (“คปภ”)	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	
เงื่อนไข	ระยะเวลาในการจัดท�าและยื่นงบการเงิน	และรายงานเกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน	ลงวันที่	4	มีนาคม	2559	ซึ่งเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่	1	มกราคม	2559	เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	ซึ่ง
จัดท�าขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะทางการเงิน	 ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม	 ถือปฎิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 ใช้
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	และประมาณการที่สมเหตุสมผล	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ	เพื่อให้
สามารถสะท้อนฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง	โปร่งใส	เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป	

คณะกรรมการบริษทัได้ให้ความส�าคัญและก�ากับดแูลให้บรษิทัมรีะบบควบคมุภายใน	และการบรหิารความเสีย่งท่ีรัดกุมเพือ่ให้ข้อมลูทางการเงิน
มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	เชื่อถือได้	และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	อีกทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติ
อย่างมสีาระส�าคัญ	ทัง้นีไ้ด้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นอสิระ	ท�าหน้าทีก่�ากับดแูลรายงานทางการเงิน	ประเมนิ
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ	ระบบการบริหารความเสี่ยง	ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยรายการข้อมูลรายการ
ระหว่างกันอย่างครบถ้วน	เพียงพอและเหมาะสม	ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบริษทัมคีวามเห็นว่าระบบการควบคมุภายในโดยรวมของบรษิทัและบริษทัย่อย	สามารถให้ความเช่ือมัน่ได้ว่างบการเงินของบริษทั	
กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	บริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ	
ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ	 และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการถูกต้องในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	รวมทัง้ผูส้อบบญัชีอนญุาตจากบริษทั	ส�านกังาน	อวีาย	จ�ากัด	ซ่ึงตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

ดร.ศิริ การเจริญดี
	ประธานกรรมการ																																								

Mr. Siri Ganjarerndee
Chairman	of	the	Board	of	Directors

นางคมคาย ธูรสรานนท์
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่																																							

Mrs. Komkai Thusaranon
Acting	President

Dear	Shareholders,

The	financial	statements	of	Bangkok	Life	Assurance	PLC,	and	its	subsidiaries	have	been	prepared	in	accordance	with	
international	financial	reporting	standards	and	reporting	guidelines	prescribed	by	the	Office	of	Insurance	Commission	
(“OIC”),	regarding	criteria,	procedures,	terms	and	conditions	for	preparation	and	submission	of	financial	statements	and	
operating	performance	reports	dated	March	4,	2016,	which	has	been	effective	since	January	1,	2016	onwards.

The	Board	of	Directors	is	responsible	for	the	financial	statements	of	Bangkok	Life	Assurance	PLC	and	its	subsidiaries,	
as	well	as	financial	information	presented	in	the	annual	reports.	Consolidated	and	separate	financial	statements	of	the	
Company	and	subsidiary	for	the	year	ending	December	31,	2016	were	prepared	in	order	to	ensure	confidence	that	the	
financial	position	represented	has	been	examined	using	appropriate	financial	accounting	policy,	consistently	applied,	with	
careful	judgment	and	reasoned	calculations,	and	that	all	information	has	been	adequately	disclosed	in	notes	to	the	
financial	statements	so	as	to	accurately	and	transparently	reflect	the	Company’s	financial	position,	performance,	and	
cash	flow	for	the	benefit	of	shareholders	and	investors.	

The	Board	of	Directors	recognizes	the	importance	of	establishing	internal	control	systems	and	a	strong	risk	management	
team	in	order	to	ensure	that	financial	information	is	sufficiently	accurate,	complete,	and	reliable	to	maintain	assets	and	
prevent	fraud	or	significantly	irregular	operations.	To	this	end,	the	Board	has	appointed	an	Audit	Committee	consisting	
of	independent	directors	who	are	responsible	for	reviewing	financial	reports	and	ensuring	that	internal	controls,	internal	
audit	risk	management,	and	disclosure	of	related	transactions	are	sufficient,	complete,	and	appropriate,	and	that	this	is	
all	reflected	in	the	current	annual	report.

The	Board	of	Directors	attests	that	overall	internal	control	systems	of	Bangkok	Life	Assurance	PLC	and	subsidiaries	
give	confidence	that	their	financial	statements	of	December	31,	2016	correctly	and	accurately	present	both	separate	
and	consolidated	financial	positions,	financial	performance,	and	cash	flow	in	all	material	respects	and	in	accordance	
with	financial	reporting	standards	and	that	this	is	affirmed	by	the	Company’s	approved	auditing	firm,	EY,	Ltd.,	whose	
assessment	is	included	in	the	auditing	section	of	this	annual	report.
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Independent Auditor’s Report

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
	
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	(กลุ่มบริษัท)	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	งบก�าไรขาดทุนรวม	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมและงบกระแสเงินสดรวม	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ี
ส�าคัญ	และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด	ส�าหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกันของบริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และเฉพาะของบริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ	ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย	ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่	2	และ	3	ในระหว่างปี	บริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีตามรูปแบบ
งบการเงินที่ออกใหม่ที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยลงวันที่	4	มีนาคม	2559	ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2559	 เป็นต้นไป	 และบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี	ทั้งนี้	ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด
	
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	
เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบคอืเร่ืองต่างๆ	ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรบั
งวดปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 ทั้งนี้	
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้	

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
ข้าพเจ้า	 ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย	 การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนอง
ต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	 ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ซึ่งได้
รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย	ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

ข้อสมมติส�าหรับทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน
ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	20	ณ	วันท่ี	31	ธนัวาคม	2559	บรษิทัมยีอดคงเหลอืส�ารองประกันภยัส�าหรบัสญัญาประกันภยั
ระยะยาวจ�านวน	233,412	ล้านบาทคดิเป็นร้อยละ	94	ของหนีส้นิรวม	ซ่ึงเป็นยอดส�ารองสะสมต้ังแต่เริม่ท�าประกันภยัถึงวนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงานส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยท่ีมีผลบังคับอยู่	 และค�านวณโดยอ้างอิงตามวิธีส�ารองเบี้ยประกันภัยสุทธิช�าระคงที่	 (Net	 Level	
Premium	 Valuation:	 NPV)	 ซ่ึงเป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ข้อสมมติคงท่ี	 ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุกรมธรรม์	 (Lock-in	
Assumption)	โดยบวกเพิ่มด้วยส�ารองร้อยละ	4	ของส�ารองตามวิธเีบีย้ประกันภัยรบัสุทธิคงที่	ส�าหรบัความเสี่ยงจากการที่ข้อสมมตทิีใ่ช้ในการ
ค�านวณแตกต่างไปจากประสบการณ์ที่เกิดข้ึนจริง	 นอกจากนี้	 บริษัททดสอบความเพียงพอของหนี้สินทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	

To the Shareholders of Bangkok Life Assurance Public Company Limited	

Opinion
I	have	audited	the	accompanying	consolidated	financial	statements	of	Bangkok	Life	Assurance	Public	Company	Limited	
and	its	subsidiaries	(the	Group),	which	comprise	the	consolidated	statement	of	financial	position	as	at	31	December	
2016,	and	the	related	consolidated	statements	of	income,	comprehensive	income,	changes	in	shareholders’	equity	and	
cash	 flows	 for	 the	 year	 then	 ended,	 and	 notes	 to	 the	 consolidated	 financial	 statements,	 including	 a	 summary	 of	
significant	accounting	policies,	and	have	also	audited	 the	separate	financial	statements	of	Bangkok	Life	Assurance	
Public	Company	Limited	for	the	same	period.

In	my	opinion,	the	financial	statements	referred	to	above	present	fairly,	in	all	material	respects,	the	financial	position	of	
Bangkok	Life	Assurance	Public	Company	Limited	and	its	subsidiaries	and	of	Bangkok	Life	Assurance	Public	Company	
Limited	as	at	31	December	2016,	their	financial	performances	and	cash	flows	for	the	year	then	ended	in	accordance	
with	Thai	Financial	Reporting	Standards.

Basis for Opinion
I	conducted	my	audit	in	accordance	with	Thai	Standards	on	Auditing.	My	responsibilities	under	those	standards	are	
further	described	in	the	Auditor’s	Responsibilities	for	the	Audit	of	the	Financial	Statements	section	of	my	report.	I	am	
independent	 of	 the	Group	 in	 accordance	with	 the	Code	of	Ethics	 for	Professional	Accountants	 as	 issued	by	 the	
Federation	of	Accounting	Professions	under	the	Royal	Patronage	of	His	Majesty	the	King	as	relevant	to	my	audit	of	
the	financial	statements,	and	I	have	fulfilled	my	other	ethical	responsibilities	in	accordance	with	the	Code.	I	believe	that	
the	audit	evidence	I	have	obtained	is	sufficient	and	appropriate	to	provide	a	basis	for	my	opinion.

Emphasis of Matters
I	draw	attention	to	Notes	2	and	3	to	the	financial	statements.	During	the	year,	the	Company	reclassified	transactions	
in	accordance	with	the	new	format	of	financial	statements	as	specified	in	the	Notification	of	the	Office	of	Insurance	
Commission	dated	4	March	2016	which	effective	on	1	January	2016	onward.	The	Company	adopted	these	revised	and	
new	financial	reporting	standards	issued	by	the	Federation	of	Accounting	professions.	My	opinion	is	not	qualified	in	
respect	of	this	matter.
	
Key Audit Matters
Key	audit	matters	are	those	matters	that,	in	my	professional	judgement,	were	of	most	significance	in	my	audit	of	the	
financial	statements	of	the	current	period.	These	matters	were	addressed	in	the	context	of	my	audit	of	the	financial	
statements	as	a	whole,	and	in	forming	my	opinion	thereon,	and	I	do	not	provide	a	separate	opinion	on	these	matters.	

I	have	fulfilled	the	responsibilities	described	in	the	Auditor’s	Responsibilities	for	the	Audit	of	the	Financial	Statements	
section	 of	 my	 report,	 including	 in	 relation	 to	 these	 matters.	 Accordingly,	 my	 audit	 included	 the	 performance	 of	
procedures	designed	to	respond	to	my	assessment	of	the	risks	of	material	misstatement	of	the	financial	statements.	
The	results	of	my	audit	procedures,	including	the	procedures	performed	to	address	the	matters	below,	provide	the	
basis	for	my	audit	opinion	on	the	accompanying	financial	statements	as	a	whole.
	
Key	audit	matters	and	how	audit	procedures	respond	for	each	matter	are	described	below.

Assumptions for liability adequacy test
As	described	in	Note	20	to	the	financial	statements,	as	at	31	December	2016,	the	Company	had	reserves	for	long-term	
insurance	contracts	of	Baht	233,412	million,	representing	94%	of	its	total	liabilities.	These	reserves	are	accumulated	for	
policies	in	force,	from	the	inception	of	the	insurance	policies	to	the	end	of	the	reporting	period.	They	are	calculated	
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หากหนี้สินจ�านวนไม่เพียงพอก็จะรับรู้ส่วนต่างเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในงบก�าไรขาดทุน	วิธีการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินค�านวณด้วยวิธี
ส�ารองประกันภยัแบบเบีย้ประกันภยัรวม	(Gross	Premium	Valuation:	GPV)	โดยใช้ข้อสมมตทีิเ่ป็นค่าประมาณการทีด่ท่ีีสดุ	(Best-estimate	
Assumption)	ของภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย	ณ	ขณะนั้น	ข้อสมมติส�าคัญที่ใช้ในการค�านวณ	ประกอบด้วย	อัตรามรณะ	อัตราคิดลด	
อัตราการขาดอายุหรือเวนคืนกรมธรรม์	 และอัตราค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการขายและบริหารงาน	 เป็นต้น	 การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติอาจส่งผล
กระทบกับส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาระยะยาวอย่างมีสาระส�าคัญ	 ทั้งนี้	 บริษัทต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้ข้อสมมติดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมและต้องทบทวนข้อสมมติที่ใช้อย่างสม�่าเสมอจากการประมาณการที่ดีที่สุด	 เพื่อไม่ท�าให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้ส�ารองดังกล่าวไม่
เพียงพอซึ่งอาจท�าให้บริษัทแสดงหนี้สินต�่าเกินไป	
	
ข้าพเจ้าได้ประเมินข้อมูลหลัก	ข้อสมมติที่ส�าคัญ	แบบจ�าลองทางการเงินด้วยวิธีส�ารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม	(Gross	Premium	
Valuation:	 GPV)	 ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษัทใช้ในการทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน	 โดยการทดสอบข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการส�ารอง
ประกันชีวิตกับแหล่งที่มาของข้อมูล	 ประเมินข้อสมมติแบบจ�าลองทางการเงินและวิธีการที่ใช้ในการค�านวณส�ารองประกันชีวิต	 โดยท�าการ
วิเคราะห์วิธีการวิเคราะห์ประสบการณ์ของบริษัท	 วิธีการตั้งข้อสมมติจากประสบการณ์ในอดีต	 และเปรียบเทียบข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารของ
บริษัทใช้กับแหล่งข้อมูลภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต	 ในส่วนของข้อสมมติทางด้านเศรษฐกิจ	 มีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อสมมติ
ดังกล่าวกับข้อมูลทางด้านการเงินและเศรษฐกิจ	 ทดสอบแบบจ�าลองทางการเงิน	 ประเมินวิธีการที่ใช้ในการค�านวณส�ารองประกันชีวิตว่าเป็น
ไปตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกันภัยและประกาศของคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 วิเคราะห์และสอบทาน
รายการเคลือ่นไหวของยอดส�ารองประกันชีวิต	 ประเมนิการเปิดเผยนโยบายบัญชีและข้อมลูทีส่�าคัญเก่ียวกับบัญชีส�ารองส�าหรับสญัญาประกันภยั
ระยะยาว

การรับรู้รายได้
บริษัทมีการรับประกันภัยชีวิตให้กับลูกค้าเป็นจ�านวนมากรายในหลากหลายช่องทางและภูมิภาค	 ท�าให้รายได้ในแต่ละงวดเป็นจ�านวนเงินที่มี
สาระส�าคัญ	บริษัทบันทึกรับรู้เบี้ยประกันภัยรับเป็นรายได้ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์	อย่างไรก็ตาม	บริษัทอาจมีขั้นตอนการพิจารณา
การรบัประกันภยัท�าให้ออกกรมธรรม์และบันทกึเบีย้ประกันภยัล่าช้ากว่าวันทีเ่ร่ิมคุ้มครองหรอืก่อนถึงวนัครบก�าหนดช�าระเบ้ียประกันภยั	ดงันัน้
บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาคุ้มครอง

ข้าพเจ้าได้ประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคมุภายในของบริษทัท่ีเก่ียวข้องกับการรับประกันชีวิต	และทดสอบการควบคมุ
ภายในทีต่อบสนองเรือ่งรอบเวลาในการรับรูร้ายได้ของบริษทั	สุม่ตวัอย่างกรมธรรม์และเอกสารประกอบรายการเพือ่ตรวจสอบข้อมลูกรมธรรม์
ที่อยู่ในระบบสารสนเทศ	 ตรวจสอบรายการเบ้ียประกันภัยรับของบริษัทในช่วงใกล้วันสิ้นรอบและหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี	 วิเคราะห์
เปรียบเทียบรายได้เบี้ยประกันภัยตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยรับรายเดือนและตามประเภทผลิตภัณฑ์	 และวิเคราะห์เปรียบ
เทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย	(Disaggregated	Data)	เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการเบี้ยประกันภัยตลอดรอบ
ระยะเวลาบัญชี	โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป
	
การจัดประเภทสัญญาประกันภัย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3.1	บริษัทน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	 4	 (ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	สัญญา
ประกันภัย	มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก	มาตรฐานนี้ก�าหนดให้กิจการต้องพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัย	ซึ่งผู้รับประกันภัยรับความเสี่ยง
ด้านการรับประกันภัยที่มีนัยส�าคัญจากผู้เอาประกันภัย	โดยมาตรฐานฉบับนี้ไม่ได้ก�าหนดวิธีการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัย	ดังนั้น	
ฝ่ายบริหารของบริษัทจะต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการก�าหนดวิธีการที่เหมาะสมส�าหรับการจัดประเภทสัญญาประกันภัย
	
ข้าพเจ้าได้สอบถามผู้บริหารและประเมินวิธีการที่ฝ่ายบริหารของบริษัทใช้ในการจัดประเภทสัญญาประกันภัย	 เงื่อนไขและเกณฑ์พิจารณาการ
โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยที่มีสาระส�าคัญของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อทั้งหมด	 รวมถึงระดับนัยส�าคัญของความเสี่ยง
การประกันภัย	สุ่มตรวจสอบข้อมูลของสัญญาประกันภัยที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาการโอนความเสี่ยงจากการประกันภัยที่มีสาระส�าคัญ	และได้
สอบทานความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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based	on	the	net	level	premium	valuation	(NPV),	which	is	an	actuarial	method	using	locked-in	assumptions,	plus	4%	
of	NPV	to	buffer	the	risk	of	actual	assumptions	being	different	from	actual	circumstances.	In	addition,	the	Company	
conducts	a	liability	adequacy	test	(LAT)	on	the	reserve	at	the	end	of	every	reporting	period,	and	if	the	liability	is	not	
sufficient,	the	shortfall	is	recognised	as	additional	expense	in	the	statements	of	income.	The	liability	adequacy	test	(LAT)	
is	performed	based	on	the	gross	premium	valuation	(GPV),	which	uses	the	current	best	estimate	assumptions	of	the	
contractual	obligations.	The	assumptions	include	mortality,	discount	rate,	lapse	or	surrender	rates	and	rate	of	selling	
and	 administration	 expenses	 etc.	 As	 changes	 to	 assumptions	 could	 significantly	 affect	 the	 reserves	 for	 long-term	
insurance	contracts.	The	Company’s	management	has	to	exercise	judgment	in	determining	appropriate	assumptions	and	
regularly	 reviews	 the	 applied	 assumptions	 based	on	 the	best	 estimates,	 in	 order	 to	 avoid	 the	 risk	 of	 inadequate	
recognition	of	these	reserves,	which	may	resulting	in	liabilities	being	understated.

I	assessed	key	data	and	assumptions	and	financial	models	using	the	gross	premium	valuation	method	(GPV),	which	
was	applied	by	the	management	for	the	liability	adequacy	test.	I	also	checked	the	data	used	in	estimating	the	gross	
premium	 reserve	 against	 its	 sources,	 evaluated	 the	 assumptions	 underlying	 the	 selected	 financial	models	 and	 the	
methods	used	for	premium	reserve	estimation	by	performing	analytical	procedures	on	the	Company’s	application	of	the	
experience	analysis	method,	the	methods	used	in	determining	past	assumptions,	and	benchmarking	of	the	management’s	
assumptions	 to	 the	 data	 on	 the	 life	 insurance	 industry	 overall.	 For	 economic	 assumptions,	 I	 performed	 analytical	
procedures	on	 the	assumptions	and	 the	financial	 and	economic	data,	 reviewed	 the	 selected	financial	models	 and	
assessed	whether	 the	method	 used	 in	 the	 reserve	 calculation	 was	 consistent	 with	 an	 actuarial	 approach	 and	 in	
accordance	with	the	notification	of	the	Insurance	Commission.	In	addition,	I	analysed	and	reviewed	reserve	movements	
and	assessed	the	Company’s	disclosures	of	its	accounting	policies	and	key	information	relating	to	reserve	for	long-term	
insurance	contracts.
	
Revenue recognition
As	the	Company	offers	life	insurance	services	to	a	large	number	of	policyholders	through	various	channels	across	the	
country,	 revenue	 from	 life	 insurance	 business	 recognised	 in	 each	 period	 is	 significant.	 The	 Company	 recognises	
premiums	as	revenue	from	the	effective	date	of	the	policies.	However,	the	Company’s	underwriting	process	may	result	
in	insurance	policies	being	issued	and	premium	being	recognised	after	the	effective	date	or	period	to	the	due	date.	As	
a	result,	there	is	a	risk	of	revenue	being	recognised	before	or	after	the	effective	date.
	
I	assessed	and	tested	the	Company’s	information	systems	and	internal	controls	relevant	to	insurance	underwriting,	and	
tested	the	internal	controls	that	respond	to	the	timing	of	revenue	recognition.	On	a	sampling	basis,	I	checks	policies	
and	supporting	documents	in	order	to	examine	policy	data	stored	in	the	information	systems.	I	also	examined	the	
Company’s	premium	revenue	transactions	occurring	near	and	after	the	period-end	and	performed	analytical	procedures	
on	 premium	 revenue	 based	 on	 the	 effective	 dates,	 by	month	 and	 by	 product	 type.	 In	 addition,	 I	 performed	 an	
analytical	review	on	disaggregated	data	to	detect	possible	irregularities	in	premium	transactions	throughout	the	accounting	
period,	especially	accounting	transactions	made	through	journal	vouchers.	

Product classification
As	described	in	Note	3.1	to	the	financial	statements,	the	Company	has	adopted	Thai	Financial	Reporting	Standard	
No.	4	(Revised	2015)	Insurance	Contract	for	the	first	time.	This	standard	requires	the	Company	to	consider	the	nature	
of	insurance	contracts,	which	is	that	the	significant	risk	is	transferred	from	the	insured	to	the	insurer.	However,	the	
standard	does	not	specify	an	approach	for	classification	of	insurance	contracts.	Therefore,	the	management	is	required	
to	exercise	judgment	in	determining	an	appropriate	method	for	classification	of	insurance	contracts.

I	made	enquiry	of	the	management	and	assessed	the	approaches	used	by	the	management	for	insurance	contract	
classification,	 the	conditions	and	basis	 for	determining	 that	contracts	 transfer	 the	significant	 risk	of	 insurance	and	
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ข้อมูลอื่น	
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	 ซ่ึงรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท	 (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)	ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอืน่และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรปุในลกัษณะการให้ความเช่ือมัน่ในรปูแบบใดๆ	ต่อข้อมลู
อื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงนิคือ	การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับ
งบการเงินหรือกับความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่	หรือปรากฏว่าข้อมลูอืน่แสดงขัดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่	

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว	และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญ	ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
	
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และรับผิด
ชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่าว		และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวัีตถุประสงค์เพือ่ให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็
จริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่
ด้วย	 ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียู่ได้เสมอไป	ข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรือข้อผดิ
พลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
	
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจ
สอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

	 •	 ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
	 	 ข้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียง	
	 	 พอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซ่ึง
	 	 เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด	 เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด	 การปลอมแปลง
	 	 เอกสารหลักฐาน	การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
	 •	 ท�าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคมุภายในทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบ	เพือ่ออกแบบวิธกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์	
	 	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
	 •	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
	 	 ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
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reinsurance,	 and	 the	 level	 of	 significance	 of	 the	 insurance	 risk.	 In	 addition,	 on	 a	 sampling	basis,	 I	 examined	 the	
insurance	contract	information	used	as	a	basis	for	determining	whether	insurance	risk	is	transferred,	and	also	reviewed	
the	disclosure	made	in	the	financial	statements.
	
Other Information
Management	is	responsible	for	the	other	information.	The	other	information	comprise	the	information	included	in	annual	
report	of	the	Group,	but	does	not	include	the	financial	statements	and	my	auditor’s	report	thereon.	The	annual	report	
of	the	Group	is	expected	to	be	made	available	to	me	after	the	date	of	this	auditor’s	report.

My	 opinion	 on	 the	 financial	 statements	 does	 not	 cover	 the	 other	 information	 and	 I	 do	 not	 express	 any	 form	of	
assurance	conclusion	thereon.

In	connection	with	my	audit	of	the	financial	statements,	my	responsibility	is	to	read	the	other	information	and,	in	doing	
so,	consider	whether	the	other	 information	is	materially	 inconsistent	with	the	financial	statements	or	my	knowledge	
obtained	in	the	audit	or	otherwise	appears	to	be	materially	misstated.

When	I	read	the	annual	report	of	the	Group,	if	I	conclude	that	there	is	a	material	misstatement	therein,	I	am	required	
to	communicate	the	matter	to	those	charged	with	governance	for	correction	of	the	misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management	is	responsible	for	the	preparation	and	fair	presentation	of	the	financial	statements	in	accordance	with	Thai	
Financial	Reporting	Standards,	and	for	such	internal	control	as	management	determines	is	necessary	to	enable	the	
preparation	of	financial	statements	that	are	free	from	material	misstatement,	whether	due	to	fraud	or	error.

In	preparing	the	financial	statements,	management	is	responsible	for	assessing	the	Group’s	ability	to	continue	as	a	
going	 concern,	 disclosing,	 as	 applicable,	matters	 related	 to	 going	 concern	 and	 using	 the	 going	 concern	 basis	 of	
accounting	 unless	management	 either	 intends	 to	 liquidate	 the	 Group	 or	 to	 cease	 operations,	 or	 has	 no	 realistic	
alternative	but	to	do	so.

Those	charged	with	governance	are	responsible	for	overseeing	the	Group’s	financial	reporting	process.	
	
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My	objectives	are	to	obtain	reasonable	assurance	about	whether	the	financial	statements	as	a	whole	are	free	from	
material	misstatement,	 whether	 due	 to	 fraud	 or	 error,	 and	 to	 issue	 an	 auditor’s	 report	 that	 includes	my	 opinion.	
Reasonable	assurance	is	a	high	level	of	assurance,	but	is	not	a	guarantee	that	an	audit	conducted	in	accordance	with	
Thai	Standards	on	Auditing	will	always	detect	a	material	misstatement	when	it	exists.	Misstatements	can	arise	from	
fraud	or	error	and	are	considered	material	if,	individually	or	in	the	aggregate,	they	could	reasonably	be	expected	to	
influence	the	economic	decisions	of	users	taken	on	the	basis	of	these	financial	statements.	

As	part	of	an	audit	in	accordance	with	Thai	Standards	on	Auditing,	I	exercise	professional	judgement	and	maintain	
professional	skepticism	throughout	the	audit.	I	also:

	 •	 Identify	and	assess	the	risks	of	material	misstatement	of	the	financial	statements,	whether	due	to	fraud	or	error,	
	 	 design	and	perform	audit	procedures	responsive	to	those	risks,	and	obtain	audit	evidence	that	is	sufficient	and	
	 	 appropriate	to	provide	a	basis	for	my	opinion.	The	risk	of	not	detecting	a	material	misstatement	resulting	from
	 	 fraud	is	higher	than	for	one	resulting	from	error,	as	fraud	may	involve	collusion,	forgery,	intentional	omissions,
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	 •	 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร	และสรุปจากหลักฐานการสอบ
	 	 บัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อ
	 	 ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	 หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าจะ
	 	 ต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน	 หรือหากเห็นว่าการเปิดเผย
	 	 ดังกล่าวไม่เพียงพอ	 ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
	 	 วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	อย่างไรก็ตาม	เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการ
	 	 ด�าเนินงานต่อเนื่องได้
	 •	 ประเมนิการน�าเสนอ	โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม	รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง	ตลอดจนประเมนิว่างบการเงิน
	 	 แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่	
	 •	 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบัญชีทีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเก่ียวกับข้อมลูทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธรุกิจภายใน
	 	 กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม	ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	การควบคุมดูแล	และการปฏิบัติงานตรวจ
	 	 สอบกลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้	ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบ
จากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบัิตติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอสิระและได้สือ่สาร
กับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ
ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองท้ังหลายท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ	 ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ	 หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน	 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยี
สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้คือ	นางนงลักษณ์	พุ่มน้อย

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Independent Auditor’s Report

นงลักษณ์ พุ่มน้อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4172
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	 	 misrepresentations,	or	the	override	of	internal	control.	
	 •	 Obtain	an	understanding	of	internal	control	relevant	to	the	audit	in	order	to	design	audit	procedures	that	are
	 	 appropriate	in	the	circumstances,	but	not	for	the	purpose	of	expressing	an	opinion	on	the	effectiveness	of	the
	 	 Group’s	internal	control.
	 •	 Evaluate	the	appropriateness	of	accounting	policies	used	and	the	reasonableness	of	accounting	estimates	and
	 	 related	disclosures	made	by	management.
	 •	 Conclude	on	the	appropriateness	of	management’s	use	of	the	going	concern	basis	of	accounting	and,	based	on	
	 	 the	audit	evidence	obtained,	whether	a	material	uncertainty	exists	related	to	events	or	conditions	that	may	cast	
	 	 significant	doubt	on	the	Group’s	ability	to	continue	as	a	going	concern.	If	I	conclude	that	a	material	uncertainty	
	 	 exists,	I	am	required	to	draw	attention	in	my	auditor’s	report	to	the	related	disclosures	in	the	financial	statements	
	 	 or,	if	such	disclosures	are	inadequate,	to	modify	my	opinion.	My	conclusions	are	based	on	the	audit	evidence
	 	 obtained	up	to	the	date	of	my	auditor’s	report.	However,	future	events	or	conditions	may	cause	the	Group	to
	 	 cease	to	continue	as	a	going	concern.
	 •	 Evaluate	the	overall	presentation,	structure	and	content	of	the	financial	statements,	including	the	disclosures,	and	
	 	 whether	the	financial	statements	represent	the	underlying	transactions	and	events	in	a	manner	that	achieves	fair	
	 	 presentation.
	 •	 Obtain	sufficient	appropriate	audit	evidence	regarding	the	financial	information	of	the	entities	or	business	activities
	 	 within	the	Group	to	express	an	opinion	on	the	consolidated	financial	statements.	I	am	responsible	for	the	direction,	
	 	 supervision	and	performance	of	the	group	audit.	I	remain	solely	responsible	for	my	audit	opinion.

I	communicate	with	those	charged	with	governance	regarding,	among	other	matters,	the	planned	scope	and	timing	of	
the	audit	and	significant	audit	findings,	including	any	significant	deficiencies	in	internal	control	that	I	identify	during	my	
audit.

I	also	provide	those	charged	with	governance	with	a	statement	that	I	have	complied	with	relevant	ethical	requirements	
regarding	independence,	and	to	communicate	with	them	all	relationships	and	other	matters	that	may	reasonably	be	
thought	to	bear	on	my	independence,	and	where	applicable,	related	safeguards.

From	the	matters	communicated	with	those	charged	with	governance,	I	determine	those	matters	that	were	of	most	
significance	 in	the	audit	of	 the	financial	statements	of	 the	current	period	and	are	therefore	 the	key	audit	matters.	
I	describe	these	matters	in	my	auditor’s	report	unless	law	or	regulation	precludes	public	disclosure	about	the	matter	
or	when,	in	extremely	rare	circumstances,	I	determine	that	a	matter	should	not	be	communicated	in	my	report	because	
the	adverse	consequences	of	doing	so	would	reasonably	be	expected	to	outweigh	the	public	interest	benefits	of	such	
communication.

The	engagement	partner	on	the	audit	resulting	in	this	independent	auditor’s	report	is	Mrs.	Nonglak	Pumnoi
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6, 33 13,109,072  7,101,758 5,707,564 13,020,689  7,087,584  5,703,472

เบี้ยประกันภัยค้างรับ 7 2,199,553  1,717,113  1,725,233  2,199,553  1,717,113   1,725,233

รายได้จากการลงทุนค้างรับ - สุทธิ  2,053,258  2,627,978  2,344,008  2,053,258  2,627,978   2,344,008

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  8, 20 374,219  372,054  318,471  374,219  372,054   318,471

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 9 649,427  527,122  445,314  649,427  527,122   445,314

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 10 21,849  231  24,963  21,849  231   24,963

สินทรัพย์ลงทุน         

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์         

  เงินลงทุนเพื่อค้า 11 155,100  116,220  17,070  155,100  116,220   17,070

  เงินลงทุนเผื่อขาย  11 65,314,232  25,988,922  22,012,881  65,314,232  25,988,922   22,012,881 

  เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด 11, 34, 35 185,817,494  201,411,262  176,161,023  185,817,494  201,411,262   176,161,023

  เงินลงทุนทั่วไป 11 29,588  46,662  46,662  29,588  46,662   46,662

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 -  -  -  132,530  23,760   3,960

 เงินให้กู้ยืม - สุทธิ 13, 33 7,912,166  6,138,902  4,735,057  7,912,166  6,138,902   4,735,057

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14 19,882  20,947  -  19,882  20,947 -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 1,157,564  547,210  389,243  1,153,523  546,986   389,200

ค่าความนิยม   16 4,955  4,955  4,955  -  -   - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17 19,557  24,113  12,819  18,950  24,037   12,819

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 18 2,818,598  2,382,919  1,482,422  2,818,598  2,382,919   1,482,422

สินทรัพย์อื่น   19 699,638  547,241  161,905  667,651  544,567   165,539

รวมสินทรัพย์	 	 	 282,356,152		 249,575,609		 215,589,590		 282,358,709		 249,577,266	 215,588,094	

Cash and cash equivalents 6, 33 13,109,072  7,101,758 5,707,564 13,020,689  7,087,584  5,703,472

Premium receivables 7 2,199,553  1,717,113  1,725,233  2,199,553  1,717,113   1,725,233

Accrued investment income - net  2,053,258  2,627,978  2,344,008  2,053,258  2,627,978   2,344,008

Reinsurance assets 8, 20 374,219  372,054  318,471  374,219  372,054   318,471

Reinsurance receivables 9 649,427  527,122  445,314  649,427  527,122   445,314

Derivative assets 10 21,849  231  24,963  21,849  231   24,963

Investment assets        

  Investments in securities        

  Trading investments 11 155,100  116,220  17,070  155,100  116,220   17,070

  Available-for-sale investments 11 65,314,232  25,988,922  22,012,881  65,314,232  25,988,922   22,012,881 

   Held-to-maturity investments 11, 34, 35 185,817,494  201,411,262  176,161,023  185,817,494  201,411,262   176,161,023

  General investments 11 29,588  46,662  46,662  29,588  46,662   46,662

 Investments in subsidiaries 12 -  -  -  132,530  23,760   3,960

 Loans - net  13, 33 7,912,166  6,138,902  4,735,057  7,912,166  6,138,902   4,735,057

 Investment property 14 19,882  20,947  -  19,882  20,947 -

Premises and equipment 15 1,157,564  547,210  389,243  1,153,523  546,986   389,200

Goodwill   16 4,955  4,955  4,955  -  -   -  

Intangible assets 17 19,557  24,113  12,819  18,950  24,037   12,819

Deferred tax assets - net 18 2,818,598  2,382,919  1,482,422  2,818,598  2,382,919   1,482,422

Other assets  19 699,638  547,241  161,905  667,651  544,567   165,539

Total	assets	 	 	 282,356,152		 249,575,609		 215,589,590		 282,358,709		 249,577,266	 215,588,094	

งบแสดงฐานะการเงิน
Statement of financial position

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
(ปรบัปรงุใหม)่

31 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2558
(ปรบัปรงุใหม)่

31 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2558

งบการเงนิรวม Consolidated financial statementsงบการเงนิเฉพาะกิจการ Separate financial statements

สินทรัพย์ Assets
Note

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

31 December 2016 31 December 2015 1 January 2015
(Restated)

31 December 2016 31 December 2015 1 January 2015
(Restated)

(หน่วย: พันบาท) (Unit: Thousand Baht)



184 185

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) | Bangkok Life Assurance PLCร�ยง�นประจำ�ปี 2559 | Annual Report 2016

หนี้สิน           

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 20 243,098,663  216,851,032  186,659,641  243,098,663  216,851,032   186,659,641 

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 21 592,515  459,315  379,722  592,515  459,315   379,722  

หนี้สินตราสารอนุพันธ์  10 2,775,409  2,912,292  1,024,799  2,775,409  2,912,292 1,024,799 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   403,632  542,471  499,592  403,632  542,471 499.592 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 22 201,806  179,646  168,620  200,415  178,550  167,734  

หนี้สินอื่น    23 1,955,052  1,640,484  1,280,941  1,947,235  1,635,286 1,277,378  

รวมหนี้สิน		 	 	 		 249,027,077		 222,585,240		 190,013,315		 249,017,869		 222,578,946	 190,008,866

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น          

 ทุนจดทะเบียน          

  หุ้นสามัญ 1,708,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  1,708,000  1,708,000  1,708,000  1,708,000  1,708,000  1,708,000

 ทุนที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว        

  หุ้นสามัญ 1,705,953,060 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท        

  (31 ธันวาคม 2558: หุ้นสามัญ 1,703,810,780 หุ้น 

  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และ 1 มกราคม 2558: 

  หุ้นสามัญ 1,697,850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 24 1,705,953  1,703,811  1,697,850  1,705,953  1,703,811  1,697,850

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  24 3,309,857  3,219,926  2,987,540  3,309,857  3,219,926  2,987,540

ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 24 11,323  38,834  103,822  11,323  38,834  103,822

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิ

 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ  25 20,300  10,626  -  20,300  10,626  -  

ก�าไรสะสม           

 จัดสรรแล้ว           

  ส�ารองตามกฎหมาย  170,800  170,800  170,800  170,800  170,800  170,800

  อื่น ๆ     400,000  400,000  400,000  400,000  400,000  400,000

 ยังไม่ได้จัดสรร   21,482,015  17,460,248  14,677,675  21,502,219  17,468,357  14,680,638

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ         

 ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 

  - สุทธิจากภาษีเงินได้  6,220,388  3,985,966  5,538,578  6,220,388  3,985,966  5,538,578

 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง

  ค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  299  -  -  -   -  -  

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  33,320,935  26,990,211  25,576,265  33,340,840  26,998,320  25,579,228

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  8,140  158  10  -   -  -  

รวมส่วนของเจ้าของ		 	 33,329,075		 26,990,369		 25,576,275		 33,340,840		 26,998,320	 25,579,228

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 	 282,356,152		 249,575,609		 215,589,590		 282,358,709		 249,577,266		 215,588,094

Liabilities           

Insurance contract liabilities 20 243,098,663  216,851,032  186,659,641  243,098,663  216,851,032   186,659,641 

Reinsurance payables 21 592,515  459,315  379,722  592,515  459,315   379,722  

Derivative liabilities  10 2,775,409  2,912,292  1,024,799  2,775,409  2,912,292 1,024,799 

Income tax payable   403,632  542,471  499,592  403,632  542,471 499.592 

Employee benefit obligations 22 201,806  179,646  168,620  200,415  178,550  167,734  

Other liabilities   23 1,955,052  1,640,484  1,280,941  1,947,235  1,635,286 1,277,378  

Total	liabilities	 	 	 249,027,077		 222,585,240		 190,013,315		 249,017,869		 222,578,946	 190,008,866

Owners’ equity

Share capital          

 Registered          

  1,708,000,000 ordinary shares of Baht 1 each  1,708,000  1,708,000  1,708,000  1,708,000  1,708,000  1,708,000

 Issued and fully paid-up        

  1,705,953,060 ordinary shares of Baht 1 each        

  (31 December 2015: 1,703,810,780 ordinary shares

  of Baht 1 each and 1 January 2015: 

  1,697,850,000 ordinary shares of Baht 1 each) 24 1,705,953  1,703,811  1,697,850  1,705,953  1,703,811  1,697,850

Premium on share capital 24 3,309,857  3,219,926  2,987,540  3,309,857  3,219,926  2,987,540

Capital reserve on share-based payments 24 11,323  38,834  103,822  11,323  38,834  103,822

Subscriptions received in advance

 from exercise of warrants 25 20,300  10,626  -  20,300  10,626  -  

Retained earnings         

 Appropriated          

   Statutory reserve  170,800  170,800  170,800  170,800  170,800  170,800

   General reserve  400,000  400,000  400,000  400,000  400,000  400,000

  Unappropriated    21,482,015  17,460,248  14,677,675  21,502,219  17,468,357  14,680,638

Other component of owners’ equity          

 Revaluation surplus on available-for-sale investments 

  - net of income taxes  6,220,388  3,985,966  5,538,578  6,220,388  3,985,966  5,538,578

 Exchange differences on translation of financial statements

  in foreign currency  299  -  -  -   -  -  

Equity attributable to equity holders of the Company  33,320,935  26,990,211  25,576,265  33,340,840  26,998,320  25,579,228

Non-controlling interests of the subsidiary  8,140  158  10  -   -  -  

Total	owners’	equity	 	 33,329,075		 26,990,369		 25,576,275		 33,340,840		 26,998,320	 25,579,228

Total	liabilities	and	owners’	equity	 	 282,356,152		 249,575,609		 215,589,590		 282,358,709		 249,577,266		 215,588,094

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ Liabilities and owners’ equity

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

งบแสดงฐานะการเงนิ
Statement of financial position

หมายเหตุ
(ปรบัปรงุใหม)่
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31 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2558
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(Unit: Thousand Baht)(หน่วย: พันบาท)
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Gross premium written 27, 33 43,332,857  44,840,215   43,332,919  44,840,215 

Less: Premium ceded to reinsurers 27 (978,436) (922,668)  (978,436) (922,668) 

Net premium written  42,354,421  43,917,547  42,354,483  43,917,547  

Add (less): Unearned premium reserves

  decreased (increased) form prior year 27 (72,966) 12,344  (72,966) 12,344  

Net earned premium  42,281,455  43,929,891  42,281,517  43,929,891  

Fee and commission income 27 248,903  245,094  248,903  245,094  

Net investment income 33 10,631,995  9,913,190  10,631,995  9,913,190  

Gain on investment 11 2,319,895  1,163,126  2,319,895  1,163,126  

Gain (loss) on revaluation 31 (79,940) 79,886  (79,940) 79,886  

Other income   33 92,324  64,242  80,066  58,121  

Total	income		 	 	 55,494,632		 55,395,429		 55,482,436		 55,389,308		

Expenses 

Life policy reserves increased from prior year 27 26,104,086  29,873,537  26,104,086  29,873,537  

Benefit payments under life policies and claims 27 ,33 18,538,599  15,964,555  18,538,599  15,964,555  

Less: Benefit payments under life policies       

  and claims refundable from reinsurance 27 (766,262) (574,369) (766,262) (574,369) 

Commissions and brokerages expenses 27, 33 3,164,919  2,855,005  3,158,821  2,849,847  

Other underwriting expenses 27 599,071  594,251  598,315  594,043  

Operating expenses 28 1,778,035  1,795,651  1,750,706  1,789,729  

Total	expenses	 	 	 	49,418,448		 50,508,630		 49,384,265		 50,497,342  

Profits before income tax expense  6,076,184  4,886,799  6,098,171  4,891,966  

Income tax expense 18 (975,806) (778,648) (975,806) (778,648) 

Profits	for	the	years	 	 5,100,378		 4,108,151		 5,122,365		 4,113,318  

  

Profits for the years attributable to:      

Equity holders of the Company  5,110,300  4,108,203  5,122,365  4,113,318  

Non-controlling interests of the subsidiaries  (9,922) (52)   

         5,100,378  4,108,151    

เบี้ยประกันภัยรับ  27, 33 43,332,857  44,840,215   43,332,919  44,840,215 

หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ 27 (978,436) (922,668)  (978,436) (922,668) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  42,354,421  43,917,547  42,354,483  43,917,547  

บวก (หัก): ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือ

 เป็นรายได้ลดลง (เพิ่มขึ้น) จากปีก่อน 27 (72,966) 12,344  (72,966) 12,344  

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ  42,281,455  43,929,891  42,281,517  43,929,891  

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 27 248,903  245,094  248,903  245,094  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 33 10,631,995  9,913,190  10,631,995  9,913,190  

ผลก�าไรจากเงินลงทุน 11 2,319,895  1,163,126  2,319,895  1,163,126  

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม 31 (79,940) 79,886  (79,940) 79,886  

รายได้อื่น    33 92,324  64,242  80,066  58,121  

รวมรายได้	 	 	 	 55,494,632		 55,395,429		 55,482,436		 55,389,308		

ค่าใช้จ่าย         

ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27 26,104,086  29,873,537  26,104,086  29,873,537  

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 27 ,33 18,538,599  15,964,555  18,538,599  15,964,555  

หัก: ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน      

 รับคืนจากการประกันภัยต่อ 27 (766,262) (574,369) (766,262) (574,369) 

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 27, 33 3,164,919  2,855,005  3,158,821  2,849,847  

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 27 599,071  594,251  598,315  594,043  

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 28 1,778,035  1,795,651  1,750,706  1,789,729  

รวมค่าใช้จ่าย	 	 	 	 	49,418,448		 50,508,630		 49,384,265		 50,497,342  

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้  6,076,184  4,886,799  6,098,171  4,891,966  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  18 (975,806) (778,648) (975,806) (778,648) 

ก�าไรส�าหรับปี	 	 	 	 	5,100,378		 4,108,151		 5,122,365		 4,113,318  

  

การแบ่งปันก�าไรรวมส�าหรับปี:      

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  5,110,300  4,108,203  5,122,365  4,113,318  

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  (9,922) (52)   

         5,100,378  4,108,151    

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559 20162558 20152559 20162558 2015
งบการเงนิรวม Consolidated financial statementsงบการเงนิเฉพาะกิจการ Separate financial statements

รายได้ Revenues
หมายเหตุ Note

(ปรบัปรงุใหม่) (Restated)(ปรบัปรงุใหม่) (Restated)

งบก�าไรขาดทนุ
Statements of Income

(Unit: Thousand Baht)(หน่วย: พันบาท)
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Profits for the years  5,100,378		 4,108,151		 5,122,365		 4,113,318

Other comprehensive income      

Other comprehensive income to reclassified to profit or loss      

 in subsequent periods      

 Gains (losses) on valuation of available-for-sale investments 32 2,793,028  (1,940,765) 2,793,028  (1,940,765)

   Exchange differences on translation of financial      

  statements in foreign currency  575  -  -  -

   Add (less): Income taxes 32 (558,606) 388,153  (558,606) 388,153

Total other comprehensive income to reclassified to profit or loss      

 in subsequent periods - net of income taxes  2,234,997  (1,552,612) 2,234,422  (1,552,612)

Other comprehensive income not to be reclassified       

 to profit or loss in subsequent periods:      

 Actuarial gain (loss) 32 298  (1,186) 328  (1,155)

   Add (less): Income taxes 32 (66) 231  (66) 231

Other comprehensive income not to be reclassified      

 to profit or loss in subsequent periods - net of income tax  232  (955) 262  (924)

Other	comprehensive	gain	(loss)	for	the	periods

 - net of income taxes  2,235,229		 (1,553,567)	 2,234,684		 (1,553,536)

Total comprehensive income for the periods  7,335,607		 2,554,584		 7,357,049		 2,559,782

           

Total comprehensive income for the periods attributable to:      

Equity holders of the Company  7,345,251  2,554,636  7,357,049  2,559,782

Non-controlling interests of the subsidiaries  (9,644) (52)   

        7,335,607  2,554,584    

  

Earnings per share      

Basic earnings per share 37     

 Profits for the years  3.00  2.41  3.00  2.42

Diluted earnings per share      

 Profits for the years  3.00  2.41  3.00  2.41

ก�าไรส�าหรับปี     5,100,378		 4,108,151		 5,122,365		 4,113,318		

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:      

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง:       

 ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 32 2,793,028  (1,940,765) 2,793,028  (1,940,765)  

 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน       

  ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  575  -  -  -   

 บวก (หัก): ภาษีเงินได้ 32 (558,606) 388,153  (558,606) 388,153  

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง        

- สุทธิจากภาษีเงินได้  2,234,997  (1,552,612) 2,234,422  (1,552,612) 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง:       

 ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

  ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 32 298  (1,186) 328  (1,155)  

 บวก (หัก): ภาษีเงินได้ 32 (66) 231  (66) 231  

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไร       

หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้  232  (955) 262  (924)

ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับงวด	-	สุทธิจากภาษีเงินได้	 	 2,235,229		 (1,553,567)	 2,234,684		 (1,553,536)	

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 7,335,607		 2,554,584		 7,357,049		 2,559,782   

 

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี:      

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  7,345,251  2,554,636  7,357,049  2,559,782  

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  (9,644) (52)    

        7,335,607  2,554,584

ก�าไรต่อหุ้น:         

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  37       

 ก�าไรส�าหรับปี   3.00  2.41  3.00  2.42   

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด           

ก�าไรส�าหรับปี    3.00  2.41  3.00 2.41

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

2559 2558 2559 2558
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

งบก�าไรขาดทุน
Statements of Comprehensive Income

2016 2015 2016 2015
Consolidated financial statements Separate financial statements

Note
(Restated) (Restated)

(Unit: Thousand Baht)(หน่วย: พันบาท)
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งบกระแสเงินสด
Statements of cash flows

2559 2558 2559 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง  42,695,024  44,548,875  42,695,024  44,548,875   

เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ  (636,236) (648,677) (636,236) (648,677)  

ดอกเบี้ยรับ     9,736,216  8,772,718  9,736,216  8,772,718   

เงินปันผลรับ     1,453,325  1,114,362  1,453,325  1,114,362   

รายได้จากการลงทุนอื่น  2,171,747  2,986,792  2,171,747  2,986,792   

รายได้อื่น      78,760  55,369  78,760  55,369   

เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย       

 และค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง  (17,814,756) (15,023,218) (17,814,756) (15,023,218)  

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง  (2,945,240) (2,842,199) (2,945,240) (2,842,199)  

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น  (487,048) (498,144) (487,048) (498,144)  

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน  (1,566,294) (2,251,935) (1,640,503) (2,262,017)  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (2,108,930) (1,247,881) (2,108,930) (1,247,881)  

เงินลงทุนในหลักทรัพย์  (30,305,054) (22,915,416) (30,305,054) (22,915,416)  

เงินให้กู้ยืม     (1,535,246) (1,033,312) (1,535,246) (1,033,312)  

เงินลงทุนอื่น     9,074,609  (8,216,556) 9,074,609  (8,216,556)  

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	  7,810,877		 2,800,778		 7,736,668		 2,790,696		

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (680,265) (241,555) (680,265) (241,555)  

เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย  (108,770) -  (108,770) -   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (789,035)	 (241,555)	 (789,035)	 (241,555)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

เงินสดรับเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ  53,936  159,646  53,936  159,646   

เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ ใบส�าคัญแสดงสิทธิ  20,300  -  20,300  -   

เงินปันผลจ่าย     (1,088,764) (1,324,675) (1,088,764) (1,324,675)  

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (1,014,528)	 (1,165,029)	 (1,014,528)	 (1,165,029)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	  6,007,314		 1,394,194		 5,933,105		 1,384,112   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  7,101,758  5,707,564  7,087,584  5,703,472  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นปี  13,109,072		 7,101,758		 13,020,689		 7,087,584

Cash flows from operating activities

Gross premium   42,695,024  44,548,875  42,695,024  44,548,875  

Cash payments from reinsurance  (636,236) (648,677) (636,236) (648,677) 

Interest income   9,736,216  8,772,718  9,736,216  8,772,718  

Dividend income   1,453,325  1,114,362  1,453,325  1,114,362  

Other investment income  2,171,747  2,986,792  2,171,747  2,986,792  

Other income   78,760  55,369  78,760  55,369  

Benefit payments under life policies and loss 

 incurred on direct insurance  (17,814,756) (15,023,218) (17,814,756) (15,023,218) 

Commissions and brokerages on direct insurance  (2,945,240) (2,842,199) (2,945,240) (2,842,199) 

Other underwriting expenses  (487,048) (498,144) (487,048) (498,144) 

Operating expenses  (1,566,294) (2,251,935) (1,640,503) (2,262,017) 

Corporate income taxes  (2,108,930) (1,247,881) (2,108,930) (1,247,881) 

Investments in securities  (30,305,054) (22,915,416) (30,305,054) (22,915,416) 

Loans       (1,535,246) (1,033,312) (1,535,246) (1,033,312) 

Other investments  9,074,609  (8,216,556) 9,074,609  (8,216,556) 

Net cash provided by operating activities  7,810,877		 2,800,778		 7,736,668		 2,790,696  

Cash flows from investing activities      

Net cash flows for purchases and disposals of premises and equipment (680,265) (241,555) (680,265) (241,555) 

Cash paid for purchase of investment in subsidiary  (108,770) -  (108,770) -  

Net cash used in investing activities  (789,035)	 (241,555)	 (789,035)	 (241,555) 

Cash flows from financing activities      

Proceeds from share capital increase as a result of warrant exercise 53,936  159,646  53,936  159,646  

Subscriptions received from exercise of warrants  20,300  -  20,300  -  

Dividend paid   (1,088,764) (1,324,675) (1,088,764) (1,324,675) 

Net cash used in financing activities  (1,014,528)	 (1,165,029)	 (1,014,528)	 (1,165,029) 

Net increased in cash and cash equivalents  6,007,314		 1,394,194		 5,933,105		 1,384,112  

Cash and cash equivalents at beginning of years  7,101,758  5,707,564  7,087,584  5,703,472  

Cash and cash equivalents at end of years  13,109,072		 7,101,758		 13,020,689		 7,087,584

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2016 2015 2016 2015
Consolidated financial statements Separate financial statements

(Restated) (Restated)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit: Thousand Baht)(หน่วย: พันบาท)



192 193

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) | Bangkok Life Assurance PLCร�ยง�นประจำ�ปี 2559 | Annual Report 2016

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออก
และช�าระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ส�ารองส่วนทุน 
จากการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์หมายเหตุ

งบการเงนิรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
จากการใช้สิทธิ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

จัดสรรแล้ว

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย

- สุทธิจากภาษีเงินได้
ส�ารอง

ตามกฎหมาย ส�ารองท่ัวไป ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ของบริษัท

ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสียที่

ไม่มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทย่อย รวม

ก�าไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
Statements of changes in owners’ equity

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2558  1,697,850		 2,987,540		 103,822		 -		 170,800		 400,000		 14,677,675		 5,538,578		 25,576,265		 10		 25,576,275 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 24, 25 -  -  24,339  -  -  -  -  -  24,339  -  24,339 

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ 24 5,961  143,059  -  -  -  -  -  -  149,020  -  149,020 

โอนส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์             

 เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 24 -  89,327  (89,327) -  -  -  -  -  -  -  - 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ 25 -  -  -  10,626  -  -  -  -  10,626  -  10,626 

เงินปันผลจ่าย    38 -  -  -  -  -  -  (1,324,675) -  (1,324,675) -  (1,324,675)

การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมซึ่งอ�านาจ             

 ควบคุมเปลี่ยนแปลง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  200  200 

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  -  -  -  -  -  -  4,108,203  -  4,108,203  (52) 4,108,151 

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับป ี             

 ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย             

   - สุทธิจากภาษีเงินได้  -  -  -  -  -  -  -  (1,552,612) (1,552,612) -  (1,552,612)

  ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์             

  ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้  -  -  -  -  -  -  (955) -  (955) -  (955)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -  -  -  -  -  -  4,107,248  (1,552,612) 2,554,636  (52) 2,554,584 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	 	 1,703,811		 3,219,926		 38,834		 10,626		 170,800		 400,000		 17,460,248		 3,985,966		 26,990,211		 158		 26,990,369	

(หน่วย: พันบาท)



194 195

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) | Bangkok Life Assurance PLCร�ยง�นประจำ�ปี 2559 | Annual Report 2016

Issued and
paid-up 

share capital
Premium on
share capital

Capital reserve
for share-based

payment
transactions Note

Consolidated financial statement

Equity attributable to equity holders of the Company

 Subscriptions
received in advance

from exercise
of warrants

Appropriated

Retained earnings
Other component of

owners’ equity
- revaluation

surplus on available-
for-sale investments
- net of income taxes

Statutory
reserve General reserve Unappropriated

 Total equity
attributable to
equity holders

of the Company

Equity
attributable to

non-controlling
interests of

the subsidiary Total

Statements of Changes in Owners’ Equity
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

Balance	as	at	1	January	2015  1,697,850		 2,987,540		 103,822		 -		 170,800		 400,000		 14,677,675		 5,538,578		 25,576,265		 10		 25,576,275	

Share-based payments 24, 25 -  -  24,339  -  -  -  -  -  24,339  -  24,339 

Increase in share capital as a result of warrant exercise  24 5,961  143,059  -  -  -  -  -  -  149,020  -  149,020 

Transfer of capital reserve for share-based payment transactions to             

 premium on share capital as a result of warrant No.2 exercise 24 -  89,327  (89,327) -  -  -  -  -  -  -  - 

Subscriptions received in advance from exercises of warrants 25 -  -  -  10,626  -  -  -  -  10,626  -  10,626 

Dividend paid   38 -  -  -  -  -  -  (1,324,675) -  (1,324,675) -  (1,324,675)

Acquisition of non-controlling interests without             

  a change in control  -  -  -  -  -  -  -  -  -  200  200 

Profits (losses) for the year  -  -  -  -  -  -  4,108,203  -  4,108,203  (52) 4,108,151 

Other comprehensive income             

  Losses on valuation of available-for-sale investments             

    - net of income taxes  -  -  -  -  -  -  -  (1,552,612) (1,552,612) -  (1,552,612)

  Actuarial loss - net of income taxes  -  -  -  -  -  -  (955) -  (955) -  (955)

Total comprehensive income (loss) for the year  -  -  -  -  -  -  4,107,248  (1,552,612) 2,554,636  (52) 2,554,584 

Balance	as	at	31	December	2015	 	 1,703,811		 3,219,926		 38,834		 10,626		 170,800		 400,000		 17,460,248		 3,985,966		 26,990,211		 158		 26,990,369	

(Unit: Thousand Baht)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2559  1,703,811		 3,219,926		 38,834		 10,626		 170,800		 400,000		 17,460,248		 3,985,966		 -		 26,990,211		 158		 26,990,369	

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 24, 25 -  -  11,005  -  -  -  -  -  -  11,005  -  11,005 

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ 24 2,142  51,415  -  (10,626) -  -  -  -  -  42,931  -  42,931 

โอนส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์              

 เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 24 -  38,516  (38,516) -  -  -  -  -  -  -  -  - 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ 25 -  -  -  20,300  -  -  -  -  -  20,300  -  20,300 

เงินปันผลจ่าย    38 -  -  -  -  -  -  (1,088,765) -  -  (1,088,765) -  (1,088,765)

การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมซึ่งอ�านาจควบคุมเปลี่ยนแปลง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  17,626  17,626 

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  -  -  -  -  -  -  5,110,300  -  -  5,110,300  (9,922) 5,100,378 

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี              

 ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย              

  - สุทธิจากภาษีเงินได้  -  -  -  -  -  -  -  2,234,422  -  2,234,422  -  2,234,422 

  ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร ์              

  ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้  -  -  -  -  -  -  232  -  -  232  - 232 

  ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน              

  ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  -  -  -  -  -  -  -  -  299  299  278  577 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -  -  -  -  -  -  5,110,532  2,234,422  299  7,345,253  (9,644) 7,335,609 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 	 1,705,953		 3,309,857		 11,323		 20,300		 170,800		 400,000		 21,482,015		 6,220,388		 299		 33,320,935		 8,140		 33,329,075

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออก
และช�าระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ส�ารองส่วนทุน 
จากการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์หมายเหตุ

งบการเงนิรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
จากการใช้สิทธิ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

จัดสรรแล้ว

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ

ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย

- สุทธิจากภาษีเงินได้
ส�ารอง

ตามกฎหมาย ส�ารองท่ัวไป ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ของบริษัท

ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสียที่

ไม่มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทย่อย รวม

ก�าไรสะสม ผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนจาก

การแปลงค่า
งบการเงินที่เป็น

เงินตราต่างประเทศ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
Statements of changes in owners’ equity

(หน่วย: พันบาท)
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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Issued and
paid-up 

share capital
Premium on
share capital

Capital reserve
for share-based

payment
transactions Note

Consolidated financial statement
Equity attributable to equity holders of the Company

 Subscriptions
received in advance

from exercise
of warrants

Appropriated

Other component of owners’ equity

Revaluation
surplus on available-
for-sale investments
- net of income taxes

Statutory
reserve General reserve Unappropriated

 Total equity
attributable to
equity holders

of the Company

Equity
attributable to

non-controlling
interests of

the subsidiary Total

Balance as at 1 January 2016  1,703,811		 3,219,926		 38,834		 10,626		 170,800		 400,000		 17,460,248		 3,985,966		 -		 26,990,211		 158		 26,990,369 

Share-based payments 24, 25 -  -  11,005  -  -  -  -  -  -  11,005  -  11,005 

Increase in share capital as a result of warrant exercise 24 2,142  51,415  -  (10,626) -  -  -  -  -  42,931  -  42,931 

Transfer of capital reserve for share-based payment              

 transactions to premium on share capital as a result 

 of warrant No.2 exercise 24 -  38,516  (38,516) -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Subscriptions received in advance from exercises of warrants 25 -  -  -  20,300  -  -  -  -  -  20,300  -  20,300 

Dividend paid   38 -  -  -  -  -  -  (1,088,765) -  -  (1,088,765) -  (1,088,765)

Acquisition of non-controlling interests without a change in control  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  17,626  17,626 

Profits (loss) for the year  -  -  -  -  -  -  5,110,300  -  -  5,110,300  (9,922) 5,100,378 

Other comprehensive income Gains on valuation of 

 available-for-sale investments - net of income taxes  -  -  -  -  -  -  -  2,234,422  -  2,234,422  -  2,234,422 

  Actuarial gain - net of income taxes  -  -  -  -  -  -  232  -  -  232  - 232 

  Exchange differences on translation of financial               

  statements in foreign currency  -  -  -  -  -  -  -  -  299  299  278  577 

Total comprehensive income (loss) for the year  -  -  -  -  -  -  5,110,532  2,234,422  299  7,345,253  (9,644) 7,335,609 

Balance	as	at	31	December	2016	 	 1,705,953		 3,309,857		 11,323		 20,300		 170,800		 400,000		 21,482,015		 6,220,388		 299		 33,320,935		 8,140		 33,329,075

Retained earnings Exchange differences
on translation 

of financial 
statements in 

foreign currency

Statements of Changes in Owners’ Equity
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

(Unit: Thousand Baht)
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ทุนที่ออก
และช�าระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ส�ารองส่วนทุน 
จากการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
จากการใช้สิทธิ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

จัดสรรแล้ว

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย

- สุทธิจากภาษีเงินได้
ส�ารอง

ตามกฎหมาย ส�ารองท่ัวไป ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2558  1,697,850		 2,987,540		 103,822		 -		 170,800		 400,000		 14,680,638		 5,538,578		 25,579,228

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 24, 25 -  -  24,339  -  -  -  -  -  24,339

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ 24 5,961  143,059  -  -  -  -  -  -  149,020

โอนส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์           

 เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 24 -  89,327  (89,327) -  -  -  -  -  -

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ 25 -  -  -  10,626  -  -  -  -  10,626

เงินปันผลจ่าย   38 -  -  -  -  -  -  (1,324,675) -  (1,324,675)

ก�าไรส�าหรับปี     -  -  -  -  -  - 4,113,318 - 4,113,318

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี           

 ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย           

  - สุทธิจากภาษีเงินได้  -  -  -  -  -  -  - (1,552,612) (1,552,612)

  ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์           

  ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้  -  -  -  -  -  - (924) -  (924)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวด  -  -  -  -  -  -  4,112,394  (1,552,612) 2,559,782

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	 	 1,703,811		 3,219,926		 38,834		 10,626		 170,800		 400,000		 17,468,357		 3,985,966		 26,998,320

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
Statements of changes in owners’ equity

ก�าไรสะสม

(หน่วย: พันบาท)
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Balance	as	at	1	January	2015  1,697,850		 2,987,540		 103,822		 -		 170,800		 400,000		 14,680,638		 5,538,578		 25,579,228

Share-based payments 24, 25 -  -  24,339  -  -  -  -  -  24,339

Increase in share capital as a result of warrant exercise 24 5,961  143,059  -  -  -  -  -  -  149,020

Transfer of capital reserve for share-based payment           

 transactions to premium on share capital as a result 

 of warrant No.2 exercise 24 -  89,327  (89,327) -  -  -  -  -  -

Subscriptions received in advance from exercises of warrants 25 -  -  -  10,626  -  -  -  -  10,626

Dividend paid   38 -  -  -  -  -  -  (1,324,675) -  (1,324,675)

Profits for the years  -  -  -  -  -  - 4,113,318 - 4,113,318

Other comprehensive income           

 Losses on valuation of available-for-sale investments           

  - net of income taxes  -  -  -  -  -  -  - (1,552,612) (1,552,612)

  Actuarial loss - net of income taxes  -  -  -  -  -  - (924) -  (924)

Total comprehensive income (loss) for the year  -  -  -  -  -  -  4,112,394  (1,552,612) 2,559,782

Balance	as	at	31	December	2015	 	 1,703,811		 3,219,926		 38,834		 10,626		 170,800		 400,000		 17,468,357		 3,985,966		 26,998,320

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Issued and
paid-up 

share capital
Premium on
share capital

Capital reserve
for share-based

payment
transactions Note

Separate financial statement

 Subscriptions
received in advance

from exercise
of warrants

Appropriated

Statutory
reserve General reserve Unappropriated Total

Statements of Changes in Owners’ Equity
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

Retained earnings
Other component of

owners’ equity
- revaluation

surplus on available-
for-sale investments
- net of income taxes

(Unit: Thousand Baht)
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ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2559  1,703,811		 3,219,926		 38,834		 10,626		 170,800		 400,000		 17,468,357		 3,985,966		 26,998,320

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 24, 25 -  -  11,005  -  -  -  -  -  11,005

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ 24 2,142  51,415  -  (10,626) -  -  -  -  42,931

โอนส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์           

 เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 24 -  38,516  (38,516) -  -  -  -  -  -

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ 25 -  -  -  20,300  -  -  -  -  20,300

เงินปันผลจ่าย   38 -  -  -  -  -  -  (1,088,765) -  (1,088,765)

ก�าไรส�าหรับงวด    -  -  -  -  -  - 5,122,365  -  5,122,365

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับงวด           

 ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย           

  - สุทธิจากภาษีเงินได้  -  -  -  -  -  -  -  2,234,422  2,234,422

  ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์           

  ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้  -  -  -  -  -  -  262  -  262

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวด  -  -  -  -  -  -  5,122,627  2,234,422  7,357,049

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 	 1,705,953		 3,309,857		 11,323		 20,300		 170,800		 400,000		 21,502,219		 6,220,388		 33,340,840

ทุนที่ออก
และช�าระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ส�ารองส่วนทุน 
จากการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
จากการใช้สิทธิ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ก�าไรสะสม
จัดสรรแล้ว

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย

- สุทธิจากภาษีเงินได้
ส�ารอง

ตามกฎหมาย ส�ารองท่ัวไป ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
Statements of changes in owners’ equity
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Balance as at 1 January 2016  1,703,811		 3,219,926		 38,834		 10,626		 170,800		 400,000		 17,468,357		 3,985,966		 26,998,320

Share-based payments 24, 25 -  -  11,005  -  -  -  -  -  11,005

Increase in share capital as a result of warrant exercise  24 2,142  51,415  -  (10,626) -  -  -  -  42,931

Transfer of capital reserve for share-based payment transactions 

 to premium on share capital as a result of warrant No.2 exercise 24 -  38,516  (38,516) -  -  -  -  -  -

Subscriptions received in advance from exercises of warrants 25 -  -  -  20,300  -  -  -  -  20,300

Dividend paid   38 -  -  -  -  -  -  (1,088,765) -  (1,088,765)

Profits for the years  -  -  -  -  -  - 5,122,365  -  5,122,365

Other comprehensive income           

 Gains on valuation of available-for-sale investments           

   - net of income taxes  -  -  -  -  -  -  -  2,234,422  2,234,422

  Actuarial gain - net of income taxes  -  -  -  -  -  -  262  -  262

Total comprehensive income for the year  -  -  -  -  -  -  5,122,627  2,234,422  7,357,049

Balance	as	at	31	December	2016	 	 1,705,953		 3,309,857		 11,323		 20,300		 170,800		 400,000		 21,502,219		 6,220,388		 33,340,840

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Issued and
paid-up 

share capital
Premium on
share capital

Capital reserve
for share-based

payment
transactions Note

Separate financial statement

 Subscriptions
received in advance

from exercise
of warrants

Appropriated

Statutory
reserve General reserve Unappropriated Total

(Unit: Thousand Baht)

Retained earnings
Other component of

owners’ equity
- revaluation

surplus on available-
for-sale investments
- net of income taxes

Statements of Changes in Owners’ Equity
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1.  ข้อมูลบริษัทฯ
บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย	โดยมีบริษัท	นิปปอนไลฟ์	
อินชัวรันส์	 ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศญ่ีปุ่นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการรับประกันชีวิต	 ที่อยู่ตามท่ี
จดทะเบียนของบริษัทอยู่ที่	23/115-121	ซอยศูนย์วิจัย	ถนนพระราม	9	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	

2.  เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
งบการเงนินี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวชิาชีพบัญช	ีพ.ศ.	2547	และจัดท�าขึ้นตามวิธีการบัญชี
เกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	
(“คปภ.”)	และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่ก�าหนดในประกาศ	คปภ.	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดท�าและยื่น
งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทประกันชีวิต	ลงวันที่	4	มีนาคม	2559	ซึ่งเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	
2559	เป็นต้นไป	โดยรูปแบบงบการเงินดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมท�าให้ต้องมีการจัดประเภทรายการบัญชีของงบแสดงฐานะการเงิน	
งบก�าไรขาดทุน	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดงวดก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการ																	
จัดประเภทรายการบัญชีของงวดปัจจุบัน	และได้น�าเสนองบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	1	มกราคม	2558	เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบรษิทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	งบการเงินฉบับภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษา
ไทยนี้

งบการเงินนีไ้ด้จดัท�าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ	5	เรือ่ง	นโยบายการบัญชี
ที่ส�าคัญ

2.2  เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม
(ก)		งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ดังต่อไปนี้	

ชื่อบริษัท

Company’s name

ลักษณะธุรกิจ

Nature of businessจัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

Country of 
incorporationสัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

Percentage of shareholding 
as at 31 December

2559
ร้อยละ

2016
%2558

ร้อยละ

2015
%

บริษัท	บีแอลเอ	อินชัวรันส์	โบรกเกอร์	จ�ากัด	 นายหน้าประกันวินาศภัย	 ไทย	 99	 99
Bangkok	Life	Assurance	(Cambodia)
	 Public	Limited	Company	 ประกันชีวิต	 กัมพูชา	 52	 -

BLA	Insurance	Broker	Company	Limited	 Insurance	broker	 Thailand	 99	 99
Bangkok	Life	Assurance	(Cambodia)
	 Public	Limited	Company	 Life	Insurance		 Cambodia	 52	 -

(ข)		บรษิทัฯจะถือว่ามกีารควบคุมกิจการทีเ่ข้าไปลงทนุหรอืบริษทัย่อยได้	 หากบรษิทัฯมสีทิธไิด้รบัหรอืมส่ีวนได้เสยีในผลตอบแทนของกิจการที่
	 	 	เข้าไปลงทุน	และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
(ค)		บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมต้ังแต่วันที่บริษัทฯมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันท่ี
	 	 	บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
(ง)		งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
(จ)		ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย	รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว	

For the year ended 31 December 2016
	
1.  Corporate information
Bangkok	Life	Assurance	Public	Company	Limited	(“the	Company”)	is	a	public	company	incorporated	and	domiciled	in	
Thailand.	Its	major	shareholder	is	Nippon	Life	Insurance	Company,	which	was	incorporated	in	Japan.	The	Company	is	
principally	engaged	provision	of	life	insurance	services.	The	registered	office	of	the	Company	is	at	No.	23/115-121,	Soi	
Sun	Wichai,	Rama	9	Road,	Bangkapi	Sub-district,	Huaykwang	District,	Bangkok.	
	
2.  Basis of preparation of financial statements
2.1 Basis of preparation of financial statements
The	financial	statements	have	been	prepared	in	accordance	with	Thai	Financial	Reporting	Standards	enunciated	under	
the	Accounting	Profession	Act	B.E.	2547,	and	in	accordance	with	Thai	accounting	practices	related	to	insurance	and	
the	accounting	and	reporting	guidelines	prescribed	by	the	Office	of	Insurance	Commission	(“OIC”),	and	in	accordance	
with	the	format	of	financial	statements	specified	in	the	Notification	of	the	OIC	regarding	criteria,	procedures,	terms	and	
conditions	for	preparation	and	submission	of	financial	statements	and	operating	performance	reports	of	life	insurance	
companies	dated	4	March	2016,	which	has	been	effective	since	1	January	2016	onwards.	Such	format	of	financial	
statements	has	been	changed	from	that	specified	in	the	former	Notification	and	as	a	result,	reclassification	of	certain	
line	 items	 in	 the	 prior	 year’s	 statements	 of	 financial	 position,	 income,	 comprehensive	 income,	 and	 cash	 flows,
presented	as	comparative	information,	is	required	to	conform	to	the	current	period’s	classifications	and	the	statement	
of	financial	position	as	at	1	January	2015	is	also	presented	as	comparative	information.
	
The	financial	statements	in	Thai	language	are	the	official	statutory	financial	statements	of	the	Company.	The	financial	
statements	in	English	language	have	been	translated	from	the	Thai	language	financial	statements.
	
The	financial	statements	have	been	prepared	on	a	historical	cost	basis	except	where	otherwise	disclosed	in	Note	5	to	
the	financial	statements	regarding	a	summary	of	significant	accounting	policies.
	
2.2 Basis for consolidation	
(a)		The	consolidated	financial	statements	include	the	financial	statements	of	Bangkok	Life	Assurance	Pubic	Company
	 		Limited	and	the	following	subsidiary:

(b)		The	Company	is	deemed	to	have	control	over	an	investee	or	subsidiary	if	it	has	rights,	or	is	exposed,	to	variable
	 		returns	from	its	involvement	with	the	investee,	and	it	has	the	ability	to	direct	the	activities	that	affect	the	amount
	 		of	its	returns.
(c)		Subsidiaries	 are	 fully	 consolidated,	 being	 the	 date	 on	 the	 Company	 obtains	 control,	 and	 continued	 to	 be	
	 		consolidated	until	the	date	when	such	control	ceases.
(d)		The	financial	statements	of	 the	subsidiaries	are	prepared	using	 the	same	significant	accounting	policies	as	 the
	 		Company.
(e)		Material	 balances	 and	 transactions	 between	 the	Company	 and	 its	 subsidiaries	 have	 been	 eliminated	 from	 the	
	 		consolidated	financial	statements.
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(ฉ)		ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม	 คือ	 จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ
	 	 	และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3  งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทฯได้จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ	ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน	

3.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรงุ	(ปรับปรงุ	2558)	และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏบัิตทิาง
บัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี	ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2559		มาถือปฏิบัติ	มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มข้ึีนเพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	
การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย	
ทั้งนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัทฯ	มีดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4	มีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดการรายงานทางการเงินส�าหรับสัญญาประกันภัยที่ออกโดยกิจการใด	ๆ	
(รวมถึงสญัญาประกันภยัต่อ)	และสญัญาประกันภยัต่อทีกิ่จการถือไว้และเพือ่จ�ากัดการแก้ไขวธิกีารบญัชีส�าหรับสญัญาประกันภยัจนกว่าโครงการ
ระยะที่สองของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยจะแล้วเสร็จ	ทั้งนี้	มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้มีข้อก�าหนด
ให้มกีารเปิดเผยข้อมลูโดยระบุและอธบิายถึงจ�านวนเงินท่ีเก่ียวเนือ่งกับสญัญาประกันภยัในงบการเงินของผูร้บัประกันภยัและไม่อนญุาตให้มกีาร
บันทึกส�ารองค่าสินไหมทดแทนที่ยังมิได้เกิดขึ้น	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	และก�าหนดให้มีการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินจากการ
ประกันภัยท่ีรับรู้แล้วและการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ	 และรวมถึงก�าหนดให้ผู้รับประกันภัยบันทึกหนี้สินจาก
สัญญาประกันภัยไว้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการจนกว่าภาระหนี้สินจากสัญญาประกันภัยนั้นจะหมดลง	 หรือยกเลิก	 หรือสิ้นผลบังคับ	
และให้แสดงหนี้สินจากสญัญาประกนัภัยโดยไมม่ีการหกักลบกบัสินทรพัย์จากการประกนัภัยต่อทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้นี	้มาตรฐานการรายงานทางการ
เงนิฉบับดังกล่าวมีการยกเว้นเป็นการชั่วคราว	ให้ผู้รับประกันภัยไม่ต้องปฏิบตัิตามข้อก�าหนดบางประการของมาตรฐานการรายงานฉบบัอื่น	ซึง่
รวมถึงข้อก�าหนดที่ให้ผู้รับประกันภัยพิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบัญชีส�าหรับสัญญาประกันภัย	

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้นอกจากจะก�าหนดวิธีปฏิบัติส�าหรับสัญญาประกันภัยแล้วยังรวมถึงการพิจารณาลักษณะของสัญญา
ประกันภัยด้วย	และรวมถึงการก�าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวกับสินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้และค่าใช้จ่ายที่
รับรู้ในงบการเงิน	และลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย

การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นมาถือปฏบัิติเป็นครัง้แรกไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ	เนือ่งจาก
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้พิจารณาและทบทวนการจัดประเภทของสัญญาประกันภัย	(รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ)	และสัญญาประกันภัยต่อที่
บริษัทฯถือไว้	และสรุปได้ว่าสัญญาทั้งหมดเป็นสัญญาที่เข้าเกณฑ์ค�านิยามของสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานฉบับนี้	 นอกจากนี้	 ส�าหรับการ
บันทึกรายการส�ารองค่าสนิไหมทดแทน	การทดสอบความเพยีงพอของหนีส้นิจากสญัญาประกันภยั	การทดสอบการด้อยค่าของสนิทรพัย์ประกัน
ภัยและการบันทึกหนี้สินจากสัญญาประกันภัยก็ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเนื่องจากบริษัทฯได้ถือปฏิบัติอยู่แต่เดิมแล้ว		

3.2    มาตรฐานและรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรบัปรงุ	(ปรบัปรุง	2559)	จ�านวนหลายฉบบั	ซ่ึงมผีลบังคับใช้ส�าหรบังบการเงินทีม่รีอบระยะเวลาบัญชทีีเ่ริม่ในหรือหลงัวันที	่1	มกราคม	2560	
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มข้ึีนเพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ	โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์	การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
	

(f)		Non-controlling	 interests	 represent	 the	portion	of	profit	or	 loss	and	net	assets	of	 the	subsidiaries	 that	are	not	
	 		held	by	the	Company	and	are	presented	separately	 in	 the	consolidated	profit	or	 loss	and	within	equity	 in	 the	
	 		consolidated	statements	of	financial	position.

2.3 Separate financial statements
The	separate	financial	statements	present	investments	in	subsidiaries	under	the	cost	method.

3.  New financial reporting standards
3.1 Financial reporting standards that became effective in the current year
During	 the	year,	 the	Company	and	 its	subsidiaries	adopted	 the	 revised	 (revised	2015)	and	new	financial	 reporting
standards	 and	 accounting	 treatment	 guidance	 issued	 by	 the	 Federation	 of	 Accounting	Professions,	which	 became	
effective	 for	fiscal	years	beginning	on	or	after	1	January	2016.	These	financial	 reporting	standards	were	aimed	at	
alignment	with	the	corresponding	International	Financial	Reporting	Standards,	with	most	of	the	changes	directed	towards	
revision	of	wording	and	terminology,	and	provision	of	interpretations	and	accounting	guidance	to	users	of	standards.	
The	adoption	of	these	financial	reporting	standards	does	not	have	any	significant	 impact	on	the	Company	and	its	
subsidiaries’	financial	statements.	Financial	reporting	standards	with	significant	changes	that	are	directly	relevant	to	the	
Company	are	as	follows:

TFRS 4 (revised 2015) Insurance Contracts

The	objective	of	Thai	Financial	Reporting	Standard	No.	4	(TFRS	4)	is	to	specify	the	financial	reporting	for	insurance	
contracts	(including	reinsurance	contracts)	issued	by	any	entity	and	the	reinsurance	contracts	held	by	an	entity,	and	to	
provide	 limited	 amendments	 to	 accounting	 for	 insurance	 contracts	 until	 the	 second	 phase	 of	 the	 project	 on	 the	
financial	reporting	standard	regarding	insurance	contracts	is	completed.	In	particular,	this	standard	requires	disclosure	
that	 identifies	 and	 explains	 the	 amounts	 in	 an	 insurer’s	 financial	 statements	 arising	 from	 insurance	 contracts	 and
prohibits	provisions	for	possible	claims	under	contracts	that	are	not	in	existence	at	the	end	of	the	reporting	period.	It	
also	requires	insurers	to	test	for	the	adequacy	of	recognised	insurance	contract	liabilities	and	perform	an	impairment	
test	 for	 reinsurance	 assets,	 including	 requirement	 for	 the	 insurers	 to	maintain	 insurance	 contract	 liabilities	 in	 their	
financial	statements	until	their	obligations	under	insurance	contracts	are	discharged,	cancelled,	or	expire,	and	to	present	
insurance	 contract	 liabilities	 without	 offsetting	 them	 against	 related	 reinsurance	 assets.	 Moreover,	 this	 standard	
temporarily	exempts	insurers	from	some	requirements	of	other	standards,	 including	the	requirement	to	consider	the	
framework	in	selecting	accounting	policies	for	insurance	contracts.

In	addition	to	stipulating	the	treatment	of	insurance	contracts,	this	standard	covers	consideration	of	the	characteristics	
of	insurance	contracts	and	also	requires	the	disclosure	of	additional	information	regarding	insurance	contracts	related	
to	the	assets,	liabilities,	revenues	and	expenses	recognised	in	the	financial	statements	and	the	nature	and	extent	of	the	
insurance	risk	arising	from	insurance	contracts.

The	first	time	adoption	of	this	standard	has	no	significant	impact	on	the	Company’s	financial	statements	since	the	
Company’s	 management	 has	 already	 considered	 and	 reviewed	 the	 classification	 of	 insurance	 contracts	 (including
reinsurance	contracts)	and	reinsurance	contracts	held	by	the	Company	and	concluded	that	all	of	its	insurance	contracts	
meet	 the	 definition	 of	 insurance	 contracts	 under	 this	 standard.	 Furthermore,	 the	 recognition	 of	 loss	 reserves,	 the	
liability	adequacy	test	for	recognised	insurance	contract	liabilities,	the	impairment	test	for	reinsurance	assets	and	the	
recognition	of	insurance	contract	liabilities	have	no	impact	on	the	Company’s	financial	statements	since	the	Company	
already	applied	a	similar	treatment	before	this	standard	became	effective.

3.2 Financial reporting standards that will become effective in the future
During	the	current	year,	the	Federation	of	Accounting	Professions	issued	a	number	of	the	revised	financial	reporting	
standards	and	interpretations	(revised	2016)	which	is	effective	for	fiscal	years	beginning	on	or	after	1	January	2017.	
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มีผลกระ
ทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ	อย่างไรก็ตาม	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ	
สรุปได้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบบัปรบัปรงุนีก้�าหนดทางเลอืกเพิม่เตมิส�าหรบัการบันทกึบัญชเีงินลงทนุในบรษิทัย่อย	เงินลงทนุในการร่วมค้า	และเงินลงทนุในบริษทั
ร่วม	ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้	ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2559)	เรื่อง	
เงินลงทนุในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า	ทัง้นี	้กิจการต้องใช้วิธีการบันทกึบัญชีเดยีวกันส�าหรบัเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลอืกบันทึก
เงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ	กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4.  นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
4.1 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย
บริษัทฯได้จัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัย	 โดยสัญญาประกันภัยคือ
สญัญาซ่ึงผูร้บัประกันภยัรบัความเสีย่งด้านการรับประกันภยัทีม่นียัส�าคญัจากคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่	(ผูเ้อาประกันภยั)	โดยตกลงจะชดใช้ค่าสนิไหม
ทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกันภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนทีร่ะบไุว้	(เหตุการณ์ทีเ่อาประกันภยั)	เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้อาประกันภยั	
ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยท่ีมีนัยส�าคัญหรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจ�านวนผลประโยชน์ท่ีต้องจ่ายกรณีที่มี
เหตุการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับจ�านวนเงินตามภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีเหตุการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้น	ซึ่งหากไม่เข้า
เง่ือนไขดังกล่าวข้างต้น	 บริษัทฯจะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็นสัญญาการลงทุนซ่ึงสัญญาการลงทุน	 คือสัญญาที่มีรูปแบบทาง
กฎหมายเป็นสัญญาประกันภัยและท�าให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงทางการเงิน	แต่ไม่ได้ท�าให้ผู้รับประกันภัยมี	ความเสี่ยงด้านการรับประกัน
ภัยที่ส�าคัญ	ความเสี่ยงทางการเงิน	ได้แก่	ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย	อัตราแลกเปลี่ยน	หรือราคา	เป็นต้น

บริษัทฯจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความส�าคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญา	ณ	วันเริ่มต้นสัญญา	หากสัญญา
ใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว	 จะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดถูกท�าให้สิ้นสุดหรือสิ้นผล
บังคับ	 หากสัญญาใดเคยจัดประเภทเป็นสัญญาการลงทุน	 ณ	 วันเร่ิมต้นสัญญา	 อาจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได	้
หากพบว่าความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

สญัญาประกันภยัและสญัญาการลงทนุนีอ้าจมท้ัีงลกัษณะการร่วมรบัหรือไม่ร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพนิจิ	ลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชน์
ตามดุลยพินิจคือสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับผลประโยชน์เป็นจ�านวนเงินเพิ่มเติมจากผลประโยชน์ที่ได้รับการประกันภัย	 ซึ่งมักเป็นผลประโยชน์
ส่วนใหญ่ของสญัญาประกันภยั	จ�านวนเงินหรอืจงัหวะเวลาทีจ่ะได้รับผลประโยชน์เพิม่นัน้จะข้ึนอยู่กับดุลยพนิจิของผูอ้อกสญัญาประกันภยั	ผล
ประโยชน์ทีจ่ะได้รบัข้ึนอยู่กับ	ผลการด�าเนนิงานของกลุม่สญัญาท่ีระบุไว้	หรอืผลตอบแทนจากการลงทุนเกิดข้ึนแล้วและ/หรือทียั่งไม่เกิดข้ึนจาก
กลุ่มของสินทรัพย์ที่ระบุไว้ซึ่งถือโดยผู้ออก	หรือ	ก�าไรหรือขาดทุนของบริษัท	กองทุน	หรือกิจการอื่นที่ออกสัญญานี้

ทั้งนี้	บริษัทฯจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและวัดความเสี่ยงของการรับประกันภัยด้วยการพิจารณาเปรียบเทียบจ�านวนผลประโยชน์ที่ต้อง
จ่ายกรณีมรณกรรมกับจ�านวนมูลเวนคืนในปีนั้นๆ	 โดยบริษัทฯก�าหนดระดับนัยส�าคัญของความเสี่ยงของการรับประกันภัยจากอัตราส่วนผล
ประโยชน์มรณกรรมต่อมูลค่าเวนคืนที่อย่างน้อยร้อยละ	5
	

These	financial	reporting	standards	were	aimed	at	alignment	with	the	corresponding	International	Financial	Reporting	
Standards	 with	 most	 of	 the	 changes	 directed	 towards	 revision	 of	 wording	 and	 terminology,	 and	 provision	 of	
interpretations	and	accounting	guidance	to	users	of	standards.
	
The	management	of	the	Company	and	its	subsidiaries	believe	that	the	revised	and	new	financial	reporting	standards	
and	 interpretations	will	not	have	any	significant	 impact	on	 the	financial	 statements	when	 they	are	 initially	applied.	
However,	one	standard	involves	changes	to	key	principles,	which	are	summarised	below.

TAS 27 (revised 2016) Separate Financial Statements

This	 revised	standard	stipulates	an	additional	option	 to	account	 for	 investments	 in	subsidiaries,	 joint	ventures	and	
associates	in	separate	financial	statements	under	the	equity	method,	as	described	in	TAS	28	(revised	2016)	Investments	
in	Associates	and	Joint	Ventures.	However,	the	entity	is	to	apply	the	same	accounting	treatment	for	each	category	of	
investment.	 If	 an	 entity	 elects	 to	 account	 for	 such	 investments	 using	 the	 equity	method	 in	 the	 separate	 financial	
statements,	it	has	to	adjust	the	transaction	retrospectively.

At	present,	 the	management	of	the	Company	and	its	subsidiaries	 is	evaluating	the	 impact	of	this	standard	to	the	
financial	statements	in	the	year	when	it	is	adapted.

4.  Significant accounting policies 
4.1 Product classification
The	Company	classified	insurance	contracts	and	reinsurance	contracts	based	on	the	nature	of	the	insurance	contract.	
Insurance	contracts	are	those	contracts	where	the	insurer	has	accepted	significant	insurance	risk	from	another	party	
(the	policyholder)	by	agreeing	to	compensate	the	policyholder	if	a	specified	uncertain	future	event	(the	insured	event)	
adversely	affects	the	policyholder.	To	determine	whether	a	significant	insurance	risk	has	been	accepted,	the	insurer	
compares	the	benefits	payable	after	an	insured	event	with	the	benefits	payable	if	the	insured	event	did	not	occur.	If	
the	criteria	are	not	met,	the	Company	classifies	the	insurance	contract	as	an	investment	contract.	Investment	contracts	
have	the	legal	form	of	insurance	contracts	and	transfer	financial	risk	to	the	insurer,	but	not	significant	insurance	risk.	
Financial	risks	are	specified	as	interest	rate	risk,	exchange	rate	risk,	or	price	risk.

The	Company	classifies	contracts	based	on	assessment	of	the	significance	of	the	insurance	risk	at	inception	of	contract,	
for	each	contract.	Once	a	contract	has	been	classified	as	an	insurance	contract,	it	remains	an	insurance	contract	for	
the	remainder	of	its	lifetime.	A	contract	classified	as	an	investment	contract	at	inception	can	be	reclassified	as	an	
insurance	contract	after	inception	if	the	insurance	risk	becomes	significant.

Insurance	and	investment	contracts	are	further	classified	as	being	either	with	or	without	a	discretionary	participation	
feature	(“DPF”).	DPF	is	a	contractual	right	to	receive,	as	a	supplement	to	guaranteed	benefits,	additional	benefits	that	
are	likely	to	be	a	significant	portion	of	the	total	contractual	benefits,	the	amount	or	timing	of	which	is	contractually	at	
the	discretion	of	the	insurance	contract	 issuer,	with	the	benefits	based	on	the	performance	of	a	specified	pool	of	
contracts	or	a	specified	type	of	contract,	or	realised	and/or	unrealised	investment	returns	on	a	specified	pool	of	assets	
held	by	the	issuer,	or	the	profit	or	loss	of	the	company,	fund	or	other	entity	that	issues	the	contract.

The	Company	classifies	and	measures	insurance	risk	by	comparing	death	benefits	with	surrender	value	in	each	year	
and	set	significan	insurance	risk	level	at	least	5%.
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4.2  การรับรู้รายได้
(ก)		เบี้ยประกันภัย
	 	 	กรณีเบี้ยประกันภัยรับปีแรก	 รับรู้เป็นรายได้หลังจากหักเบ้ียประกันภัยต่อและส่งคืนต้ังแต่วันที่ท่ีมีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์	 และกรณี
	 	 	เบ้ียประกันภัยปีต่อมารับรู้เป็นรายได้หลังจากหักเบ้ียประกันภัยต่อและส่งคืนโดยจะรับรู้เมื่อถึงก�าหนดช�าระเฉพาะเบ้ียประกันภัยของ
	 	 	กรมธรรม์ที่มีผลบังคับใช้อยู่	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

(ข)		รายได้จากการลงทุน
	 	 	ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน

	 	 	ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง	 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการ
	 	 	รับเงินปันผล

	 	 	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม

	 	 	ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กู้ยืมโดยค�านวณจากยอดเงินต้นที่คงค้าง	 ยกเว้นส่วนของรายได้ดอกเบ้ียท่ีค้างช�าระ
	 	 	เกินกว่า	6	เดือนใช้เกณฑ์เงินสด

(ค)  ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุน
	 	 	ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย	ณ	วันที่ที่เกิดรายการ

4.3  การรับรู้ค่าใช้จ่าย
(ก)		เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
	 	 	เบ้ียประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อ
	 	 	แล้วตามจ�านวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์	

(ข)		ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
	 	 	ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย

	 	 	ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยบันทึกเมื่อได้รับแจ้งหรือเมื่อผลประโยชน์ครบก�าหนดตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
	 	
	 	 	ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน

	 	 	ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย	 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่า
	 	 	สินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยส�าหรับท้ังความเสียหายที่ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน	 ซ่ึงแสดงตามมูลค่าของค่า
	 	 	สินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเก่ียวข้อง	 และรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบันและงวดก่อนที่เกิดข้ึนในระหว่างปีหักด้วย
	 	 	การรับคืนอื่น	(ถ้ามี)

	 	 	ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัยตาม
	 	 	จ�านวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง	 และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร	 มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกัน
	 	 	ของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

4.2  Revenue recognition
(a)			Premium	income
	 			For	the	first	year	policies,	premium	written	after	net	of	premium	ceded	and	refund,	is	recognised	as	revenue	on
	 			the	effective	date	of	the	insurance	policies.	For	renewal	policies,	it	is	recognised	as	revenue	when	due	and	only
	 			on	the	policy	that	is	still	inforce	at	the	end	of	reporting	period.

(b)			Investment	income
	 			Interest	and	dividend	income	on	investments

	 			Interest	income	is	recognised	as	revenue	on	an	accrual	basis	based	on	the	effective	interest	rate.	Dividends	are
	 			recognised	as	revenue	when	the	right	to	receive	the	dividend	is	established.

	 			Interest	income	on	loans

	 			Interest	income	is	recognised	as	revenue	over	the	term	of	the	loans	based	on	the	amount	of	principal	outstanding,	
	 			except	for	interest	income	portion	that	has	been	past	due	over	six	months,	it	is	recognised	on	a	cash	basis.

(c)		Gains	(losses)	on	investments
	 			Gains	(losses)	on	investments	are	recognised	as	revenues	or	expenses	when	incurred.

4.3  Expenses recognition
(a)			Ceded	premium
	 			Ceded	premium	is	recognised	as	expense	when	the	insurance	risk	is	transferred	to	another	reinsurer.	

(b)			Benefit	payments	under	life	policies	and	claims
	 			Benefit	payments	under	life	policies

	 			Benefit	payments	under	life	policies	are	recorded	when	notices	of	claims	have	been	received	or	when	benefits
	 			are	due	as	conditions	in	policies.

	 			Claims	and	losses	adjustment	expenses

	 			Claims	 and	 losses	 adjustment	 expenses	 consist	 of	 claims	 and	 losses	 adjustment	 expenses	of	 insurance,	 and	
	 			include	the	amounts	of	the	claims,	related	expenses,	and	loss	adjustments	of	the	current	and	prior	period	incurred	
	 			during	the	year,	and	less	claims	refundable	from	reinsurers.
	
	 			Claims	and	losses	adjustment	expenses	of	insurance	are	recognised	upon	the	receipt	of	the	claims	advice	from
	 			the	insured,	based	on	the	claims	notified	by	the	insured	and	estimates	made	by	the	Company’s	management.	The	
	 			maximum	value	of	claims	estimated	is	not	to	exceed	the	sum-insured	under	the	relevant	policy.
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(ค)  ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ
	 	 	ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในปีบัญชีที่เกิดรายการ

(ง)  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
	 	 	ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4.4  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หมายถึง	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีก�าหนดจ่ายคืนภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือน	นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.5  เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบ้ียประกันภัยค้างรับแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	 โดยบริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจาก
การเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่ได้	 ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ	ณ	 วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ส�าหรบักรมธรรม์ประเภทรายบุคคลทีม่มีลูค่าเงินสดเกินกว่าเบ้ียประกันภยัค้างรบัและเกินก�าหนดช�าระจากระยะเวลาท่ีบรษิทัผ่อนผนัให้แก่ลกูค้า	
เบี้ยประกันภัยค้างรับดังกล่าวจะถูกช�าระโดยอัตโนมัติจากการอนุมัติให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน
	
4.6  สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงตามจ�านวนส�ารองประกันภัยส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยต่อ	 ซ่ึงประมาณข้ึนโดยอ้างอิงจากสัญญา
ประกันภยัต่อทีเ่ก่ียวข้องของส�ารองเบีย้ประภนัภยัท่ียังไม่ถือเป็นรายได้	และส�ารองค่าสนิไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทนค้างจ่ายตามกฎหมาย
ว่าด้วยการค�านวณส�ารองประกันภัย

บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น	โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดย
ประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้	และบริษัทฯสามารถวัดมูลค่าของจ�านวนเงินดังกล่าวนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตั้งเพิ่ม	(ลด)	บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

4.7  ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
(ก)		ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงตามจ�านวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
	 	 	เงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จค้างรับ	 ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ	 และรายการค้างรับอื่นๆ	 จาก
	 	 	บริษัทประกันภัยต่อยกเว้นเบ้ียประกันภัยต่อค้างรับหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 โดยบริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุน
	 	 	โดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได้	 ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบันของเงินค้างรับจาก
	 	 	บริษัท	ประกันภัยต่อ	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

(ข)		เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจ�านวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
	 	 	เงินค้างจ่ายจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วย	 เบ้ียประกันภัยต่อจ่าย	 และรายการค้างจ่ายอื่นๆ	 ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ	 ยกเว้น
	 	 	ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

บริษัทฯแสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน	(ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อหรือเจ้าหนี้ประกันภัยต่อ)	เมื่อเข้าเงื่อนไข
การหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้			

(c)		Commissions	and	brokerages
	 			Commission	and	brokerage	fees	are	expended	when	incurred.

(d)			Other	underwriting	and	operating	expenses
	 			Other	underwriting	and	operating	expenses	are	recognised	in	profit	or	loss	as	expenses	on	an	accrual	basis.

4.4  Cash and cash equivalents
Cash	and	cash	equivalents	consist	of	cash	in	hand	and	at	banks,	and	all	highly	liquid	investments	with	an	original	
maturity	of	three	months	or	less	and	not	subject	to	withdrawal	restrictions.

4.5 Premium receivables and allowance for doubtful accounts
Premium	 receivables	 are	 stated	 at	 the	 net	 realisable	 value.	 Allowance	 for	 doubtful	 accounts	 is	 provided	 for	 the	
estimated	 losses	 that	may	be	 incurred	 in	collection	of	premium	 receivables.	 The	allowance	 is	generally	based	on	
collection	experiences	and	a	review	of	current	status	of	the	premium	receivables	as	at	the	end	of	reporting	period.

For	individual	policies	whose	cash	value	is	greater	than	the	amount	of	premium	receivable	and	that	is	overdue	longer	
than	the	grace	period	granted	by	the	Company,	the	premium	receivables	will	be	settled	by	granting	automatic	premium	
loans.	
	
4.6 Reinsurance assets 
Reinsurance	assets	are	stated	at	the	outstanding	balance	of	insurance	reserves	refundable	from	reinsurers,	which	are	
estimated,	based	on	the	related	reinsurance	contracts,	on	loss	reserve	and	outstanding	claims	in	accordance	with	the	
law	regarding	insurance	reserves	calculations.	

The	Company	set	up	a	provision	for	impairment	when	it	has	clear	evidence	as	a	result	of	events	occurring	after	the	
initial	recognition	of	reinsurance	assets	and	the	company	may	not	paid.	This	amount	can	be	measured	reliably.	Increase	
(decrease)	in	allowance	for	doubtful	accounts	is	recognised	as	expenses	in	profit	or	loss.

4.7 Reinsurance receivables and payables
(a)		Reinsurance	receivables	are	stated	at	the	outstanding	balance	of	amounts	due	from	reinsurers.

	 		Amounts	due	from	reinsurers	consist	of	accrued	commission	and	brokerage	income,	claims	and	various	other	items	
	 		receivable	from	reinsurers,	excluding	reinsurance	premium	receivables,	less	allowance	for	doubtful	accounts.		 	
	 		The	Company	records	allowance	for	doubtful	accounts	for	the	estimated	losses	that	may	be	incurred	due	to	inability	
	 		to	make	collection,	taking	into	account	collection	experience	and	the	status	of	receivables	from	reinsurers	as	at	the	
	 		end	of	the	reporting	period.

(b)		Reinsurance	payables	are	stated	at	the	amount	payable	to	reinsurers.	

	 		The	 amount	 payables	 to	 reinsurers	 consist	 of	 reinsurance	 premiums	 and	 other	 items	 payable	 to	 reinsurers,	
	 		excluding	claims.

The	Company	presents	net	of	reinsurance	to	the	same	entity	(reinsurance	assets	or	amounts	due	to	reinsurers)	when	
the	following	criteria	for	offsetting	are	met.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

(1)		บริษัทฯมีสิทธิตามกฎหมายในการน�าจ�านวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน	และ
(2)		บริษัทฯตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช�าระจ�านวนท่ีรับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ	 หรือต้ังใจ	 ที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ใน
	 	 	เวลาเดียวกับที่จ่ายช�าระหนี้สิน

4.8		สินทรัพย์/หนี้สินตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	ก�าไร
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	 ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจาก
การท�าสัญญาจะถูกตัดจ�าหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีต้ามสญัญาแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปลีย่น	ณ	วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน	ก�าไรขาดทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	

4.9		สินทรัพย์ลงทุน
4.9.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัทฯและบริษัทย่อยวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามการจัดประเภทเงินลงทุน	ดังต่อไปนี้
(ก)		เงินลงทุนเพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม	การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
(ข)		เงินลงทุนเผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม	การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกรับรู้ในส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
	 	 	อื่น	และจะโอนไปรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป	
(ค)		เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก�าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย	 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้
	 	 	ส่วนต�่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	ซึ่งจ�านวนที่ตัดจ�าหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ	ตราสาร
	 	 	หนี้จัดเป็นประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก�าหนดเมื่อบริษัทฯมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบ
	 	 	ก�าหนดไถ่ถอน
(ง)		เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป	ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)
(จ)		เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
	
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด	 ณ	 สิ้นวันท�าการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	ส่วนมลูค่ายุติธรรมของตราสารหนีค้�านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนหรือราคาทีป่ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย	มลูค่า
ยุติธรรมของหน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนตามเกณฑ์วันที่เกิดรายการ	(Trade	date	accounting)

ในกรณทีีม่กีารโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุจากประเภทหนึง่ไปเป็นอกีประเภทหนึง่	บริษทัจะปรบัมลูค่าของเงินลงทนุดังกล่าวใหม่โดยใช้มลูค่า
ยุติธรรม	ณ	วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน		ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่โอนจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุน
หรือแสดงเป็นส่วนเกิน	 (ส่วนต�่า)	 ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการ
โอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน	 ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในงบก�าไรขาดทุน	 บริษัทฯและบริษัท
ย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน

(1)		The	Company	has	a	legal	right	to	offset	amounts	presented	in	the	statements	of	financial	position,	and
(2)		The	Company	intends	to	receive	or	pay	the	net	amount	recognised	in	the	statements	of	financial	position,	or	to
	 		realise	the	asset	at	the	same	time	as	it	pays	the	liability.	
	
4.8  Derivatives	
Forward	exchange	contracts

Receivables	and	payables	arising	from	forward	exchange	contracts	are	translated	into	Baht	at	the	rates	of	exchange	
ruling	at	the	end	of	reporting	period.	Unrecognised	gains	and	losses	from	the	translation	are	included	in	profit	or	loss.	
Premium	or	discounts	on	forward	exchange	contracts	are	amortised	on	a	straight-line	basis	over	the	contract	periods.

Cross	currency	swap	contracts

Payables	and	receivables	arising	from	cross	currency	swap	contracts	are	translated	into	Baht	at	the	rates	of	exchange	
ruling	at	the	end	of	reporting	period.	Unrecognised	gains	and	losses	from	the	translation	are	recognised	in	profit	or	
loss

4.9 Investments assets
4.9.1 Investments in securities
The	Company	and	 its	subsidiaries	measures	 investments	 in	securities	according	 to	classification	of	 investments	as	
follows:
(a)		Trading	investments	are	stated	at	fair	value.	Changes	in	the	fair	value	of	these	investments	are	recorded	in	profit		
	 		or	loss.	
(b)		Available-for-sale	investments	are	stated	at	fair	value.	Changes	in	the	fair	value	of	these	investments	are	recorded		
	 		in	other	comprehensive	income,	and	will	be	transferred	to	be	recognised	in	profit	or	loss	when	investments	are	sold.	
(c)		Investments	 in	 held-to-maturity	 debt	 securities	 are	 recorded	 at	 amortised	 cost.	 The	 premium/discount	 on	 debt	
	 		securities	is	amortised/accreted	by	the	effective	rate	method	with	the	amortised/accreted	amount	presented	as	an
	 		adjustment	 to	 the	 interest	 income.	 The	 investments	 in	 debt	 securities	 are	 classified	 as	 held-to-maturity	 debt	
	 		securities	when	the	Company	has	the	positive	intention	and	ability	to	hold	them	to	maturity.
(e)		Investments	in	non-marketable	equity	securities	are	classified	as	general	investments,	and	are	stated	at	cost	net	of	
	 		allowance	for	loss	on	impairment	(if	any).	
(d)		Investments	in	subsidiaries	are	accounted	for	in	the	separate	financial	statements	using	the	cost	method.

The	fair	value	of	marketable	security	is	based	on	the	latest	bid	price	of	the	last	working	day	of	the	year	as	quoted	
on	the	Stock	Exchange	of	Thailand.	The	fair	value	of	debt	instrument	is	determined	based	on	the	yield	rate	quoted	by	
the	Thai	Bond	Market	Association.	The	fair	value	of	unit	trust	is	determined	from	its	net	asset	value.

Purchases	and	sales	of	investments	are	recorded	on	the	trading	dates.

In	the	event	the	Company	reclassifies	investments	from	one	type	to	another,	such	investments	will	be	readjusted	to	
their	fair	value	as	at	the	reclassification	date.	The	difference	between	the	carrying	amount	of	the	investments	and	the	
fair	value	on	the	date	of	reclassification	are	recorded	in	statements	of	income	or	recorded	as	revaluation	surplus	or	
deficit	on	available-for-sale	investment	in	other	components	of	owners’	equity,	depending	on	the	type	of	investment	
that	is	reclassified.

On	disposal	of	an	investment,	the	difference	between	net	disposal	proceeds	and	the	cost	of	the	investment	is	recognised	
as	 revenue	 or	 expense	 in	 profit	 or	 loss.	 The	weighted	 average	method	 is	 used	 for	 computation	 of	 the	 cost	 of	
investments.
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4.9.2  เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมจากผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเก็บหนี้ไม่ได้	ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บหนี้การวิเคราะห์อายุหนี้	และราคาประเมินของหลักประกันของลูกหนี้แต่ละ
รายในปัจจุบัน	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม	(ลด)	บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

4.9.3  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทฯบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุนการท�ารายการภายหลังการรับรู้การเริ่มแรก	 บริษัทฯ
จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนซ่ึงค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ	
20	ปี	ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในงบก�าไรขาดทุนในปีท่ีตัดรายการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
	
4.10   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน	อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)	

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นั้นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
หรืออายุของสัญญาเช่าดังต่อไปนี้

อาคาร					 	 	 	 	 		 	 -	 20	ปี
อาคารชุด		 	 	 	 	 		 	 -	 20	ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร			 	 -	 5	ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า		 -	 ตามอายุของสัญญาเช่า
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	และอุปกรณ์ส�านักงาน	 -	 3	ปี	และ	5	ปี
ยานพาหนะ		 	 	 	 		 	 -	 5	ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี	 เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสนิทรพัย์	รายการผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายสนิทรัพย์จะรบัรูใ้นงบก�าไรขาดทุนเมือ่บรษิทัฯและ
บริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.11   ค่าความนิยม 
บริษัทฯบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน	 ซ่ึงเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา	
หากมลูค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สทุธทิีไ่ด้มาสงูกว่าต้นทุนการรวมธรุกิจ	บรษิทัฯจะรบัรูส่้วนท่ีสงูกว่านีเ้ป็นก�าไรในส่วนของก�าไรหรือขาดทนุทนัที
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4.9.2  Loans and allowance for doubtful accounts
Loans	are	stated	at	net	realisable	value.	The	Company	and	its	subsidiaries	set	up	an	allowance	for	doubtful	accounts	
based	on	the	estimated	loss	that	may	be	incurred	in	collection	of	receivables,	on	the	basis	of	collection	experiences,	
analysis	of	debt	aging	and	the	appraisal	value	of	the	collateral	of	each	debt.	 Increase	(decrease)	 in	allowance	for	
doubtful	accounts	is	recognised	as	expenses	in	profit	or	loss.

4.9.3  Investment property
Investment	property	is	initially	recorded	at	cost,	including	transaction	costs.	Subsequent	to	initial	recognition,	investment	
property	is	stated	at	cost	less	accumulated	depreciation	and	allowance	for	loss	on	impairment	(if	any).

Depreciation	is	charged	to	profit	or	loss	on	a	straight-line	basis	over	the	estimated	useful	lives	of	20	years.	Depreciation	
of	the	investment	property	is	charged	as	expense	to	profit	or	loss.

On	disposal	of	investment	property,	the	difference	between	the	net	disposal	proceeds	and	the	carrying	amount	of	the	
asset	is	recognised	in	profit	or	loss	in	the	period	when	the	asset	is	derecognised.

4.10  Premises and equipment and depreciation
Land	is	stated	at	cost.	Buildings	and	equipment	are	stated	at	cost	less	accumulated	depreciation	and	allowance	for	
loss	on	impairment	of	assets	(if	any).	

Depreciation	of	buildings	and	equipment	are	calculated	by	reference	to	their	costs	on	a	straight-line	basis	over	the	
following	estimated	useful	lives,	or	the	period	of	the	lease.

Buildings	 	 	 	 	 		 	 -		 20	years
Condominium	units	 	 -		 20	years
Building	improvements	 -		 5	years
Leasehold	improvements	 -		 Period	of	lease
Furniture	and	fixtures	and	office	equipment	 -		 3	years	and	5	years
Motor	vehicles		 		 	 -		 5	years

Depreciation	is	included	in	profit	or	loss.

No	depreciation	is	provided	for	land	and	construction	in	progress.

An	item	of	property,	buildings	and	equipment	is	derecognised	upon	disposal	or	when	no	future	economic	benefits	are	
expected	from	its	use	or	disposal.	Any	gain	or	loss	arising	on	disposal	of	an	asset	is	included	in	profit	or	loss	when	
the	asset	is	derecognised.

4.11 Goodwill 
Goodwill	is	initially	recorded	at	cost,	which	equals	to	the	excess	of	cost	of	business	combination	over	the	fair	value	
of	the	net	assets	acquired.	If	the	fair	value	of	the	net	assets	acquired	exceeds	the	cost	of	business	combination,	the	
excess	is	immediately	recognised	as	gain	in	profit	or	loss.
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บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าและจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามท่ีมีข้อบ่งช้ี
ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.12   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้น	(ถ้ามี)

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพย์นั้น	 และจะมีการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
ทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย	 ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้
จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัด	คือ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	มีอายุการให้ประโยชน์	3	ปี	5	ปี	และ	10	ปี

4.13   การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทกุวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน	บรษิทัฯและบริษทัย่อยจะท�าการประเมนิการด้อยค่าของทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์หรือสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	หาก
มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า	บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่า
ต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้	ทัง้นีม้ลูค่าทีค่าดว่าจะได้รับคนืหมายถึง	มลูค่ายุตธิรรมหักต้นทนุในการขายของสนิทรัพย์หรอืมลูค่าจาก
การใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า	

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์	มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือ
ลดลง	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืนของสนิทรพัย์นัน้	และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีร่บัรูใ้นงวด
ก่อนก็ต่อเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงประมาณการทีใ่ช้ก�าหนดมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รับคนืภายหลงัจากการรับรูผ้ลขาดทนุจากการด้อยค่าคร้ังล่าสดุ	โดย
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น	 หากกิจการไม่
เคยรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ในงวดก่อน	ๆ 	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะบันทึกกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์
โดยรับรู้ไปในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที

4.14   หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
4.14.1  ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
	 	 				ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเป็นยอดส�ารองสะสมตั้งแต่เร่ิมท�าประกันถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานส�าหรับ
	 	 				กรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่	 ส�ารองดังกล่าวตั้งขึ้นส�าหรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ประมาณว่าจะเกิดขึ้น
	 	 				ในอนาคตจากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีผลบังคับอยู่ทั้งหมด	 บริษัทฯค�านวณส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัย	 ระยะยาวโดย
	 	 				อ้างองิตามวิธสี�ารองเบีย้ประกันภยัสทุธชิ�าระคงที	่(Net	Level	Premium	Reserve	or	NPV)	ซ่ึงเป็นวิธกีารทางคณติศาสตร์ประกันภยั
	 	 				รวมกับส�ารองเพิ่มเติมส�าหรับความเสี่ยงจากการที่สมมติฐานที่ใช้ในการค�านวณแตกต่างไปจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอีกร้อยละ	4	
	 	 				ของเงินส�ารองตามวิธีเบี้ยประกันภัยสุทธิช�าระคงที่	ข้อสมมติหลักที่ใช้เกี่ยวข้องกับอัตรามรณะ	อัตราเจ็บป่วย	อายุและอัตราคิดลด
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Goodwill	is	carried	at	cost	less	any	accumulated	for	impairment	losses.	Goodwill	is	tested	for	impairment	annually	and	
when	circumstances	indicate	that	the	carrying	value	may	be	impaired.

An	impairment	loss	is	recognised	in	profit	or	loss.	Impairment	losses	relating	to	goodwill	cannot	be	reversed	in	future	
periods.
	
4.12  Intangible assets and amortisation
Intangible	assets	are	carried	at	cost	less	any	accumulated	amortisation	and	accumulated	impairment	loss	(if	any).	

Intangible	assets	with	finite	lives	are	amortised	on	a	systematic	basis	over	their	economic	useful	life	and	tested	for	
impairment	whenever	there	is	an	indication	that	the	intangible	asset	may	be	impaired.	The	amortisation	period	and	the	
amortisation	method	of	such	intangible	assets	are	reviewed	at	least	at	each	financial	year	end.	The	amortisation	amount	
is	charged	as	expenses	to	profit	or	loss.
	
The	useful	 lives	of	 intangible	assets	with	finite	useful	 lives	which	are	computer	software	are	expected	to	generate	
economic	benefit	within	3	years,	5	years	and	10	years.
	
4.13  Impairment of assets
At	 the	end	of	 each	 reporting	period,	 the	Company	and	 its	 subsidiaries	perform	 impairment	 reviews	 in	 respect	of	
property,	buildings	and	equipment	and	intangible	assets	whenever	events	or	changes	in	circumstances	indicate	that	an	
asset	may	be	impaired.	An	impairment	 loss	 is	recognised	when	the	recoverable	amount	of	an	asset,	which	 is	the	
higher	of	the	asset’s	fair	value	less	costs	to	sell	and	its	value	in	use,	is	less	than	the	carrying	amount.	
	
An	impairment	loss	is	recognised	in	profit	or	loss.
	
In	the	assessment	of	asset	impairment	if	there	is	any	indication	that	previously	recognised	impairment	losses	may	no	
longer	exist	or	may	have	decreased,	the	Company	and	its	subsidiaries	estimate	the	asset’s	recoverable	amount.	A	
previously	recognised	impairment	loss	is	reversed	only	if	there	has	been	a	change	in	the	assumptions	used	to	determine	
the	asset’s	recoverable	amount	since	the	last	impairment	loss	was	recognised.	The	increased	carrying	amount	of	the	
asset	attributable	to	a	reversal	of	an	impairment	 loss	shall	not	exceed	the	carrying	amount	that	would	have	been	
determined	had	no	impairment	loss	been	recognised	for	the	asset	in	prior	years.	Such	reversal	is	recognised	in	profit	
or	loss	unless	the	asset	is	carried	at	a	revalued	amount,	in	which	case	the	reversal,	which	exceeds	the	carrying	amount	
that	would	have	been	determined,	is	treated	as	a	revaluation	increase.
	
4.14  Insurance contract liabilities
4.14.1 Reserves for long-term insurance contracts
	 					Reserves	for	long-term	insurance	contracts	represent	the	accumulated	total	liabilities	for	policies	in	force	as	at	
	 					the	end	of	the	reporting	period.	Such	reserves	are	set	aside	for	estimated	future	claims	and	benefits	payment		
	 					under	all	life	insurance	policies	in	force.	The	Company	calculates	reserve	under	long-term	policies	with	reference	
	 					to	net	level	premium	reserve	(“NPV”),	which	is	an	actuarial	method,	plus	Provision	for	Adverse	Deviation	(PAD),	
	 					which	is	4%	of	NPV.	The	main	assumptions	used	relating	to	mortality	rate,	morbidity	rate,	longevity	and	discount	rates.
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	 	 				ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทได้ทดสอบความพอเพียงของหนี้สินด้วยวิธีส�ารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวม	
	 	 				(Gross	Premium	Valuation:	GPV)	 โดยข้อสมมติส�าคัญที่ใช้ในการค�านวณ	ประกอบด้วย	อัตรามรณะ	อัตราการขาดอายุ	หรือ
	 	 				เวนคืนกรมธรรม์	 อัตราค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการขายและบริหารงานซ่ึงเป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผูกพันตามสัญญา
	 	 				ประกันภัย	 ณ	 ขณะนั้น	 (Best-estimate	 assumption)	 และอัตราคิดลดซ่ึงเป็นไปตามข้อสรุปของคณะกรรมการศึกษาผล
	 	 				กระทบและเสนอมาตรการรองรับกรณีอัตราดอกเบี้ยตลาดอยู่ในระดับต�่า	ดังนี้

	 	 				Discount	rate	under	bottom-up	approach	=	Risk-free	rate	+	illiquidity	premium

	 	 				โดยที่

	 	 				1)		Risk-free	 rate	 ให้ถือใช้ตามหลักเกณฑ์ในการค�านวณหนี้สินตามสัญญาประกันภัยตามเกณฑ์การค�านวณเงินกองทุนตาม
	 	 							 ระดับความเสี่ยง	 โดยค�านวณจากอัตราดอกเบ้ียถัวเฉลี่ยท่ีถ่วงน�้าหนักจากอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลท่ีปลอดความ
	 	 							 เสี่ยงย้อนหลัง	 8	 ไตรมาส	 โดยถ่วงน�้าหนักอัตราดอกเบี้ย	 ณ	 ไตรมาสสุดท้ายล่าสุดร้อยละ	 51	 และไตรมาสอื่นๆ	 อีก
	 	 							 7	ไตรมาส	ถ่วงน�้าหนักไตรมาสละร้อยละ	7
	 	 				2)		Illiquidity	premium	เป็นอัตราที่บวกเพิ่มขึ้นจาก	Risk-free	rate	เพื่อสะท้อนลักษณะของหนี้สินตามสัญญาประกันภัย	ซึ่งไม่มี
	 	 							 สภาพคล่อง	โดยค�านวณจากร้อยละ	40	ของส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงจากหุ้นกู้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ	A	

	 	 							 หากหนี้สินตามสัญญาประกันภัยที่ค�านวณได้ตามหลักเกณฑ์การทดสอบความเพียงพอของหนี้สินสูงกว่าจ�านวนท่ีแสดง
	 	 							 ในงบการเงิน	บริษัทฯก็จะรับรู้ส่วนต่างเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

4.14.2  ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
	 	 				ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจ�านวนท่ีจะจ่ายจริง	 ส่วนส�ารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งค�าเรียกร้องค่า
	 	 				เสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจ�านวนท่ีผู้เอาประกันภัยแจ้ง	 และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร	 มูลค่าประมาณการสินไหม
	 	 				ทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

	 	 				ประมาณการส�ารองสินไหมทดแทนค�านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	 โดยค�านวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของ
	 	 				ค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู ้เอาประกันภัยในอนาคตส�าหรับความสูญเสียที่เกิดข้ึนแล้วก่อนหรือ	 ณ	 วันท่ีในรอบ
	 	 				ระยะเวลารายงาน	 ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ีบริษัทฯได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน	 ผลต่างของประมาณการ
	 	 				ส�ารองสินไหมทดแทนท่ีค�านวณได้สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู ้ไปแล้วในบัญชีจะรับรู ้เป็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล้ว
	 	 				แต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯทราบ	(Incurred	but	not	reported	claim:	IBNR)

4.14.3  ส�ารองเบี้ยประกันภัย
	 	 				ส�ารองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วย	ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	และส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
	 	 				(ก)		 ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
	 	 							 	 ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทฯบันทึกส�ารองเบ้ียประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ส�าหรับการประกันภัยส�าหรับ
	 	 							 	 สัญญาระยะสั้นเพิ่มเติมและการประกันภัยกลุ ่มโดยค�านวณจากเบ้ียประกันภัยสุทธิส�าหรับปีโดยวิธีเฉลี่ยรายเดือน	
	 	 							 	 (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
	 	 				(ข)		 ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
	 	 							 	 ส�ารองความเสี่ยงภัยท่ียังไม่สิ้นสุด	 เป็นจ�านวนเงินที่บริษัทฯจัดส�ารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดข้ึนใน
	 	 							 	 อนาคตส�าหรับการประกันภัยท่ียังมีผลบังคับอยู่	 ซ่ึงค�านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	 บริษัทฯใช้การประมาณ
	 	 							 	 การที่ดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกันท่ีเหลืออยู่	 โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
	 	 							 	
	 	 							 	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับส�ารองเบี้ยประกันภัย
	 	 							 	 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	หากมูลค่าของส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	บริษัทฯ
	 	 							 	 จะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

	 					At	 the	 end	 of	 each	 reporting	 period,	 The	 Company	 perform	 liabilities	 adequacy	 test	 by	 gross	 premium
	 					valuation	method	 (GPV).	 The	 significant	 assumptions	 are	mortality	 rate,	 lapse	 or	 surrender	 rate,	 selling	 and	
	 					administration	expenses,	which	are	the	best	estimate	assumptions,	and	discount	rate,	which	is	comply	with	the	
	 					solution	from	the	working	team	that	support	and	study	the	effect	of	low	market	interest	rate	as	follows:

	 					Discount	rate	under	bottom-up	approach	=	Risk-free	rate	+	illiquidity	premium

	 					1)		 The	 risk-free	 rate	 is	 determined	 in	 accordance	 with	 the	 criteria	 for	 the	 calculation	 of	 liabilities	 under
	 							 	 insurance	 contracts	 under	 the	 risk-based	 capital	 framework,	 whereby	 it	 is	 calculated	 based	 on	 the
	 							 	 weighted	average	yield	of	risk-free	government	bonds	over	the	preceding	eight	quarters,	weighting	the	yield	
	 							 	 rate	of	the	latest	quarter	at	51	percent,	and	the	rates	of	the	other	seven	quarters	at	7	percent	each.
	 					2)		 The	 illiquidity	 premium	 is	 a	 rate	 added	 to	 the	 risk-free	 rate	 to	 reflect	 the	 nature	 of	 liabilities	 under	
	 							 	 insurance	 contracts	 that	 have	 low	 liquidity.	 It	 is	 calculated	 at	 40	 percent	 of	 the	 spread	 of	 corporate
	 							 	 bonds	with	a	credit	rating	of	A.

	 							 	 In	case	of	insurance	contract	liabilities	under	liabilities	adequacy	test	are	higher	than	the	amount	presented	
	 							 	 in	financial	statement,	the	differences	are	recognised	in	profit	and	loss.

4.14.2  Loss reserves and outstanding claims
	 						Outstanding	claims	are	recorded	for	 the	estimated	cost	of	all	claims	notified	but	not	settled	at	end	of	 the	
	 						reporting	period,	using	the	information	available	at	the	time.	In	addition,	a	loss	reserve	is	also	made	for	the	cost	
	 						of	claims	 incurred	but	not	 reported	 (IBNR)	as	at	end	of	 the	 reporting	period,	which	 is	based	on	actuarial	
	 						estimates.	 The	maximum	 value	 of	 claims	 estimated	 is	 not,	 however,	 to	 exceed	 the	 sum-insured	 under	 the	
	 						relevant	policy.

	 						Outstanding	claim	provision	are	calculated	using	an	actuarial	method	based	on	a	best	estimate	of	claims	which	
	 						are	expected	to	be	paid	in	respect	of	losses	occurring	before	or	as	at	the	end	of	the	reporting	periods	for	both	
	 						reported	and	not	reported	losses	including	loss	adjustment	expense.	The	different	of	the		calculated	outstanding	
	 						claim	provision	which	are	higher	than	the	loss	reserve	that	recognised	into	financial	statement,	the	Company	
	 						has	additionally	provided	reserves	for	claims	incurred	but	not	yet	reported	(IBNR).

4.14.3  Premium reserves
	 						Premium	reserves	consist	of	unearned	premium	reserves	and	unexpired	risks	reserves.
	 						(a)	Unearned	premium	reserves
	 							 	 At	 the	 end	 of	 the	 reporting	 period,	 the	 Company	 records	 unearned	 premium	 reserves	 for	 short-term
	 							 	 riders	and	group	insurance,	based	on	the	amount	calculated	on	net	premium	written	for	the	year,	using	
	 							 	 the	monthly	average	basis	(the	one-twenty	fourth	basis).
	 						(b)	Unexpired	risk	reserves
	 							 	 Unexpired	 risk	 reserves	 are	 the	 amounts	 set	 aside	 for	 claims,	 which	 may	 occur	 in	 the	 future,	 of	 the
	 							 	 in-force	 policies.	 Unexpired	 risk	 reserves	 are	 determined	 using	 an	 actuarial	 method.	 The	 reserves	 are
	 							 	 determined	 using	 the	 best	 estimates	 of	 the	 claims,	 which	 are	 expected	 to	 occur	 during	 the	 remaining
	 							 	 coverage	period,	with	reference	to	its	historical	claim	data.

	 							 	 As	 at	 the	 end	 of	 reporting	 period,	 the	 Company	 compares	 the	 amount	 of	 unexpired	 risk	 reserve	with
	 							 	 unearned	 premium	 reserve,	 and	 if	 unexpired	 risk	 reserve	 is	 higher	 than	 unearned	 premium	 reserve,	 the	
	 							 	 difference	is	recognised	as	unexpired	risk	reserve	in	the	financial	statements.
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4.14.4  ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย
	 	 					ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่ายบันทึกเมื่อได้รับแจ้งหรือเมื่อเข้าเงื่อนไขในกรมธรรม์

4.15   ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อ	เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนกังานได้ร่วมกันจดัต้ังกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ	ซ่ึงประกอบด้วยเงินทีพ่นกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบรษิทัฯและบรษิทั
ย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน	สนิทรัพย์ของกองทนุส�ารองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสนิทรพัย์ของบริษทัฯและบรษิทัย่อย	เงินทีบ่รษิทัฯและบรษิทั
ย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทน
พนักงานอื่นๆ	 ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน	 นอกจากนั้น	
บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	ได้แก่	โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา

บริษัทฯและบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	โดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย

ผลก�าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกันภยั	ส�าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรบัรูท้นั
ทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ส�าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันที
ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

โครงการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานบริษัทฯเริ่มรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในวันให้สิทธิตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ออกให้	 ณ	 วันที่
ให้สิทธิ	 ทั้งนี้	 บริษัทฯรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาที่พนักงานได้รับสิทธิ	 และในขณะเดียวกันบันทึกเป็นส่วนเพิ่มใน
รายการ	“ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์”	ในส่วนของเจ้าของ	โดยบริษัทฯจะโอนรับรู้	“ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์”	ไปเป็น	“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”	เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามสัดส่วนของการใช้สิทธิ

4.16  ประมาณการหนี้สิน
บรษิทัฯและบริษทัย่อยจะบันทึกประมาณการหนีส้นิไว้ในบัญชีเมือ่ภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีได้เกิดข้ึนแล้ว	และมคีวามเป็น
ไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น	 และบริษัทฯและบริษัทย่อย
สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

4.14.4  Unpaid policy benefits
	 						Unpaid	policy	benefits	are	recorded	when	notices	of	the	claims	are	received	or	when	conditions	in	the	policy	
	 						are	met.

4.15  Employee benefits
Short-term employee benefits

Salaries,	wages,	bonuses	and	contributions	to	the	social	security	fund	are	recognised	as	expenses	when	incurred.

Post-employment benefits and other long-term employee benefits

Defined	contribution	plans

The	Company	and	its	subsidiaries	and	its	employees	have	jointly	established	a	provident	fund.	The	fund	is	monthly	
contributed	by	employees	and	by	the	Company	and	its	subsidiaries.	The	fund’s	assets	are	held	in	a	separate	trust	fund	
and	the	contributions	of	the	Company	and	its	subsidiaries	are	recognised	as	expenses	when	incurred.

Defined	benefit	plans	and	other	long-term	employee	benefits

The	Company	and	its	subsidiaries	have	obligations	in	respect	of	the	severance	payments	they	must	make	to	employees	
upon	 retirement	under	 labor	 law	and	other	employee	benefit	plans.	The	Company	and	 its	subsidiaries	 treat	 these	
severance	payment	obligations	as	a	defined	benefit	plan.	In	addition,	the	Company	and	its	subsidiaries	provide	also	
other	long-term	employee	benefit	plans,	namely	long	service	awards.

The	obligations	under	the	defined	benefit	plan	and	other	long-term	employee	benefit	plans	are	determined	based	on	
actuarial	techniques,	using	the	projected	unit	credit	method.	

Actuarial	gains	and	losses	arising	from	post-employment	benefits	are	recognised	immediately	in	other	comprehensive	
income.	

Actuarial	gains	and	losses	arising	from	other	long-term	benefits	are	recognised	immediately	in	profit	or	loss

Share-based payment transactions

The	scheme	to	issue	warrants	to	employee	of	the	Company	will	be	recognised	since	the	grant	date	based	on	the	fair	
value	of	the	issued	securities	as	at	the	grant	date.	The	Company	will	recognise	them	as	expenses	in	profit	or	loss	
over	the	vesting	period	with	a	corresponding	increase	in	“Capital	reserve	on	share-based	payments”	in	owners’	equity.	
The	 Company	 will	 transfer	 “Capital	 reserve	 on	 share-based	 payments”	 to	 be	 recognised	 as	 “Share	 premium”	
proportionately	based	on	the	number	of	warrants	exercised	when	there	is	an	exercise	of	warrant.

4.16  Provisions
Provisions	are	recognised	when	the	Company	and	its	subsidiaries	have	a	present	obligation	as	a	result	of	a	past	event,	
it	is	probable	that	an	outflow	of	resources	embodying	economic	benefits	will	be	required	to	settle	the	obligation,	and	
a	reliable	estimate	can	be	made	of	the	amount	of	the	obligation.	
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4.17  สัญญาเช่าระยะยาว
สญัญาเช่าทีดิ่น	อาคาร	และอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน	
สญัญาเช่าการเงินจะบันทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมลูค่าปัจจบัุนสทุธขิองจ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญา
เช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า	ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว	ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกใน
ส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า	 สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ากว่า

สัญญาเช่าที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ด�าเนินงาน	จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.18  เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท	 ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 รายการต่างๆ
ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
	
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ	 ณ	 วันที่รายงาน	 แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลก
เปลี่ยน	ณ	วันนั้น

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นก�าไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่รายงาน

รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา	ณ	วันที่เกิดรายการ

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กิดจากการแปลงค่าบันทกึในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่	และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นในส่วน
ของเจ้าของ	จนกว่ามีการจ�าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป	ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

4.19   ภาษีเงินได้	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษทัฯและบรษิทัย่อยบันทึกภาษเีงินได้ปัจจบุนัตามจ�านวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษขีองรฐั	โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษตีาม
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

4.17  Long-term leases
Leases	of	property,	buildings	or	equipment,	which	transfer	substantially	all	 the	risks	and	rewards	of	ownership	are	
classified	as	finance	leases.	Finance	leases	are	capitalised	at	the	lower	of	the	fair	value	of	the	leased	assets	and	the	
present	value	of	the	minimum	lease	payments.	The	outstanding	rental	obligations,	net	of	finance	charges,	are	included	
in	other	long-term	payables,	while	the	interest	element	is	charged	to	profit	or	loss	over	the	lease	period.	The	asset	
acquired	under	finance	leases	is	depreciated	over	the	shorter	of	the	useful	life	of	the	asset	and	the	lease	period.

Leases	of	property,	plant	or	equipment	which	do	not	transfer	substantially	all	the	risks	and	rewards	of	ownership	are	
classified	as	operating	leases.	Operating	lease	payments	are	recognised	as	an	expense	in	profit	or	loss	on	a	straight	
line	basis	over	the	lease	term.	

4.18  Foreign currencies
The	consolidated	and	separate	financial	statements	are	presented	 in	Baht,	which	 is	also	the	Company’s	 functional	
currency.	 Items	of	each	entity	 included	 in	 the	consolidated	financial	statements	are	measured	using	 the	 functional	
currency	of	that	entity.

Foreign	currency	transactions

Transactions	in	foreign	currencies	are	translated	to	the	respective	functional	currencies	of	the	Company	at	exchange	
rates	at	the	dates	of	the	transactions.

Monetary	assets	and	liabilities	denominated	in	foreign	currencies	are	translated	to	the	functional	currency	at	the	exchange	
rate	at	the	reporting	date.

Foreign	currency	differences	are	generally	recognised	in	profit	or	loss.

Foreign	operations

The	asset	and	liabilities	of	foreign	operations	are	translated	to	Thai	Baht	at	the	exchange	rates	at	the	reporting	date.

The	revenues	and	expenses	of	foreign	operations	are	translated	to	Thai	Baht	at	rates	approximating	the	exchange	rates	
at	the	dates	of	the	transactions.

Foreign	exchange	differences	are	recognised	in	other	comprehensive	income	and	accumulated	in	the	translation	reserve,	
except	to	extent	that	the	translation	difference	is	allocated	to	non-controlling	interests.

4.19  Income tax
Income	tax	expenses

Income	tax	expenses	represent	the	sum	of	corporate	income	taxes	currently	payable	and	deferred	income	taxes.

Current	income	taxes

Current	income	taxes	are	provided	in	the	accounts	at	the	amount	expected	to	be	paid	to	the	taxation	authorities,	based	
on	taxable	profits	determined	in	accordance	with	tax	legislation.
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ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

บรษิทัฯและบริษทัย่อยบันทกึภาษเีงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสนิทรพัย์และหนีส้นิ	ณ	วันสิน้รอบระยะ
เวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น	โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรับรู้หนีส้นิภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวทีต้่องเสยีภาษทีกุรายการ	แต่รบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงินได้รอตดั
บัญชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีรวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทฯและ
บริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรับลดมูลค่า
ตามบัญชีดังกล่าว	หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไป
ยังส่วนของเจ้าของ	

4.20   การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม	หมายถึง	ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าว
เป็นรายการทีเ่กิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย	(ผูร่้วมในตลาด)	ณ	วันท่ีวัดมลูค่า	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาด
ทีม่สีภาพคล่องในการวัดมลูค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมลูค่าด้วยมลูค่า
ยุตธิรรม	ยกเว้นในกรณทีีไ่ม่มตีลาดท่ีมสีภาพคล่องส�าหรับสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิทีม่ลีกัษณะเดยีวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาด
ที่มีสภาพคล่องได้	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	 และ
พยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด	

ล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภท
ของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

ระดับ	1	ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ	2	ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ	3	ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น	

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส�าหรับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

4.21  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย	หมายถึง	บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อย	หรือถูกบริษัทฯ
และบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท�าให้มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส�าคญั

Deferred	income	taxes

Deferred	income	taxes	are	provided	on	temporary	differences	between	the	tax	bases	of	assets	and	liabilities	and	their	
carrying	amounts	at	the	end	of	each	reporting	period,	using	the	tax	rates	enacted	at	the	end	of	the	reporting	periods.	

The	Company	 and	 its	 subsidiaries	 recognise	 deferred	 tax	 liabilities	 for	 all	 taxable	 temporary	 differences	while	 the	
recognised	deferred	tax	assets	for	all	deductible	temporary	differences	and	tax	losses	carried	forward	to	the	extent	that	
it	is	probable	that	future	taxable	profit	will	be	available	against	which	such	deductible	temporary	differences	and	tax	
losses	carried	forward	can	be	utilised.

At	each	reporting	date,	the	Company	and	its	subsidiaries	review	and	reduce	the	carrying	amount	of	deferred	tax	assets	
to	the	extent	that	it	is	no	longer	probable	that	sufficient	taxable	profit	will	be	available	to	allow	all	or	part	of	the	
deferred	tax	asset	to	be	utilised.

The	Company	and	its	subsidiaries	record	deferred	income	taxes	directly	to	owners’	equity	if	the	taxes	relate	to	items	
that	are	recorded	directly	to	owners’	equity.	

4.20 Fair value measurement
Fair	value	is	the	price	that	would	be	received	to	sell	an	asset	or	paid	to	transfer	a	liability	in	an	orderly	transaction	
between	buyer	and	seller	(market	participants)	at	the	measurement	date.	The	Company	and	its	subsidiaries	apply	a	
quoted	market	price	in	an	active	market	to	measure	their	assets	and	liabilities	that	are	required	to	be	measured	at	fair	
value	by	relevant	financial	reporting	standards.	Except	in	case	of	no	active	market	of	an	identical	asset	or	liability	or	
when	a	quoted	market	price	 is	not	available,	 the	Company	and	 its	subsidiaries	measure	fair	value	using	valuation	
technique	that	are	appropriate	in	the	circumstances	and	maximises	the	use	of	relevant	observable	inputs	related	to	
assets	and	liabilities	that	are	required	to	be	measured	at	fair	value.

All	 assets	and	 liabilities	 for	which	 fair	 value	 is	measured	or	disclosed	 in	 the	financial	 statements	are	categorised
within	the	fair	value	hierarchy	into	three	levels	based	on	categories	of	input	to	be	used	in	fair	value	measurement	as	
follows:

Level	1	-		Use	of	quoted	market	prices	in	an	observable	active	market	for	such	assets	or	liabilities	
Level	2	-		Use	of	other	observable	inputs	for	such	assets	or	liabilities,	whether	directly	or	indirectly
Level	3	-		Use	of	unobservable	inputs	such	as	estimates	of	future	cash	flows	

At	the	end	of	each	reporting	period,	 the	Company	and	 its	subsidiaries	determine	whether	 transfers	have	occurred	
between	levels	within	the	fair	value	hierarchy	for	assets	and	liabilities	held	at	the	end	of	the	reporting	period	that	are	
measured	at	fair	value	on	a	recurring	basis.

4.21 Related party transactions
Related	parties	comprise	enterprises	and	individuals	that	control,	or	are	controlled	by,	the	Company	and	its	subsidiaries,	
whether	directly	or	indirectly,	or	which	are	under	common	control	with	the	Company	and	its	subsidiaries.

They	also	include	individuals	which	directly	or	indirectly	own	a	voting	interest	in	the	Company	and	its	subsidiaries	that	
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ต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย	ผู้บริหารส�าคัญ	กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนิน
งานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

5.  การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
ในการจดัท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการในเร่ืองทีม่คีวามไม่แน่นอน
เสมอ	การใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการดังกล่าวนีส่้งผลกระทบต่อจ�านวนเงินทีแ่สดงในงบการเงินและต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้	การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

5.1  สัญญาเช่า	
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
เง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่า
ดังกล่าวแล้วหรือไม่

5.2  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้/เงินให้กู้ยืม/เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้	 เงินให้กู้ยืมและเบ้ียประกันภัยค้างรับ	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย	โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น	เป็นต้น	

5.3  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ใน
ตลาดซื้อขายคล่อง	ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	โดยใช้เทคนิคและแบบจ�าลอง
การประเมินมูลค่า	ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ�าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด	โดยค�านึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต		(ทั้ง
ของบริษัทฯ	 และคู่สัญญา)	 สภาพคล่อง	 ข้อมูลความสัมพันธ์	 และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว	 การ
เปลีย่นแปลงของสมมติฐานทีเ่ก่ียวข้องกับตวัแปรทีใ่ช้ในการค�านวณ	อาจมผีลกระทบต่อมลูค่ายุตธิรรมทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน	และ
การเปิดเผยล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

5.4  ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะต้ังค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทนุเผือ่ขายและเงินลงทุนท่ัวไป	เมือ่มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่าง
มีสาระส�าคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า	 การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญหรือเป็น
ระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

5.5  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้
งานของอาคารและอุปกรณ์	และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี	้ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดนิ	อาคารและอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าหากคาด
ว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืต�า่กว่ามลูค่าตามบัญชขีองสนิทรพัย์นัน้	ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิทีเ่ก่ียวข้องกับการคาดการณ์ราย
ได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

5.6  ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 ณ	 วันที่ได้มา	 ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง	 ฝ่ายบริหาร
จ�าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดว่าจะได้รับในอนาคตจากสนิทรพัย์	รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการค�านวณหามลูค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

give	them	significant	influence	over	the	Company	and	its	subsidiaries,	key	management	personnel,	directors	and	officers	
with	authority	in	the	planning	and	direction	of	the	operations	of	the	Company	and	its	subsidiaries.

5.  Significant accounting judgments and estimates
The	preparation	of	financial	statements	in	conformity	with	financial	reporting	standards	at	times	requires	management	
to	make	subjective	 judgments	and	estimates	 regarding	matters	 that	are	 inherently	uncertain.	These	 judgments	and	
estimates	affect	 reported	amounts	and	disclosures;	and	actual	 results	could	differ	 from	these	estimates.	Significant	
judgments	and	estimates	are	as	follows:

5.1 Leases	
In	determining	whether	a	lease	is	to	be	classified	as	an	operating	lease	or	finance	lease,	the	management	is	required	
to	use	judgment	regarding	whether	significant	risk	and	rewards	of	ownership	of	the	leased	asset	has	been	transferred,	
taking	into	consideration	terms	and	conditions	of	the	arrangement.	

5.2  Allowance for doubtful accounts on receivables/loans/premium receivables
In	determining	an	allowance	for	doubtful	accounts	on	receivables,	 loans	and	premium	receivables	the	management	
judgment	and	estimates	based	upon,	among	other	things,	past	collection	history,	aging	profile	of	outstanding	debts	and	
the	prevailing	economic	condition.

5.3  Fair value of financial instruments
In	determining	 the	 fair	value	of	financial	 instruments	 recognised	 in	 the	statement	of	financial	position	 that	are	not	
actively	 traded	and	 for	which	quoted	market	prices	are	not	 readily	available,	 the	management	exercise	 judgement,	
using	a	variety	of	valuation	techniques	and	models.	The	input	to	these	models	is	taken	from	observable	markets,	and	
includes	consideration	of	credit	risk	(the	Company	and	counterparty,	both)	liquidity,	correlation	and	longer-term	volatility	of	
financial	instruments.	Change	in	assumptions	about	these	factors	could	affect	the	fair	value	recognised	in	the	statement	
of	financial	position	and	disclosures	of	fair	value	hierarchy.

5.4 Impairment of investments in equity securities
The	Company	and	its	subsidiaries	treat	available-for-sale	investment	and	general	investment	as	impaired	when	impaired	
when	there	has	been	a	significant	or	prolonged	decline	in	the	fair	value	below	its	cost	or	where	other	objective	evidence	
of	impairment	exists.	The	determination	of	what	is	“significant”	or	“prolonged”	requires	judgment	of	the	management.

5.5 Premises and equipment/Depreciation
In	determining	depreciation	of	buildings	and	equipment,	the	management	is	required	to	make	estimates	of	the	useful	
lives	and	residual	values	of	the	buildings	and	equipment	and	to	reviews	estimated	useful	lives	and	residual	values	when	
there	are	any	changes.

In	addition,	the	management	is	required	to	review	property,	buildings	and	equipment	for	impairment	on	a	periodical	
basis	and	record	impairment	losses	when	it	is	determined	that	their	recoverable	amount	is	lower	than	the	carrying	
amount.	This	requires	judgements	regarding	forecast	of	future	revenues	and	expenses	relating	to	the	assets	subject	to	
the	review.

5.6  Goodwill and intangible assets
The	initial	recognition	and	measurement	of	goodwill	and	intangible	assets,	and	subsequent	impairment	testing,	require	
management	to	make	estimates	of	cash	flows	to	be	generated	by	the	asset	and	to	choose	a	suitable	discount	rate	in	
order	to	calculate	the	present	value	of	those	cash	flows.
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5.7  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวและขาดทนุนัน้	ใน
การนีฝ่้ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบรษิทัฯและบริษทัย่อยควรรบัรู้จ�านวนสนิทรัพย์ภาษเีงินได้รอตดับญัชีเป็นจ�านวนเท่าใด	โดยพจิารณา
ถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
	
5.8  ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวค�านวณตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกันภัย	ซึ่งประมาณจากข้อสมมติปัจจุบันหรือข้อสมมติ
ที่ก�าหนดตั้งแต่วันเร่ิมรับประกัน	 โดยสะท้อนถึงการประมาณการที่ดีที่สุดตามระยะเวลาในเวลานั้น	 และปรับเพิ่มด้วยความเสี่ยงและค่าการ
เบี่ยงเบน	โดยข้อสมมติหลักที่ใช้จะเกี่ยวข้องกับอัตรามรณะ	อัตราการเจ็บป่วย	อายุและอัตราคิดลด
	
การประมาณเงินส�ารองดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารซึ่งสะท้อนถึงประมาณการอย่างดีที่สุด	ณ	ขณะนั้น

5.9  ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทฯต้องประมาณการส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน	
คือ	ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทฯได้รับรายงานความเสียหายแล้ว	และส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่บริษัทฯยังไม่
ได้รับรายงาน	(Incurred	but	not	reported:	IBNR)	ซึ่งต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ												
โดยข้อสมมติที่ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต	อย่างไรก็ตาม	ประมาณการดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจ
ของฝ่ายบรหิารซ่ึงสะท้อนถึงการประมาณการอย่างดทีีส่ดุในขณะนัน้ซ่ึงเป็นการคาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคต	ผลลพัธ์ทีเ่กิดข้ึนจริงจงึอาจแตก
ต่างกับที่ได้ประมาณการไว้

5.10  ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด
ส�ารองประกันภยัส�าหรบัความเสีย่งภยัทียั่งไม่สิน้สดุค�านวณตามวิธกีารทางคณติศาสตร์ประกันภยั	โดยใช้การประมาณการท่ีดท่ีีสดุของค่าสนิไหม
ทดแทนทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกันภยัทีเ่หลอือยู่	ซ่ึงการประมาณส�ารองดงักล่าวจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิของฝ่ายบรหิาร	ซ่ึงอ้างองิ
จากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด	ณ	ขณะนั้น

5.11  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณข้ึนตามหลัก
คณติศาสตร์ประกันภยั	ซ่ึงต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ	ในการประมาณการนัน้	เช่น	อตัราคิดลด	อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต	อตัรามรณะ	
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน	เป็นต้น

5.12  คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย	 ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูก
ฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจ�านวนที่ได้บันทึกไว้แล้วในงบการเงิน

5.13   ต้นทุนการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ในการประมาณต้นทุนของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	 ต้องใช้ดุลยพินิจในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ	 ซ้ือหุ้นซ่ึงรวมถึงข้อสมมติต่างๆ	 ที่
เหมาะสม	เช่น	อายุของสิทธิซื้อหุ้น	ความผันผวนของราคาหุ้น	และอัตราเงินปันผล	เป็นต้น

5.7  Deferred tax assets
Deferred	tax	assets	are	recognised	for	deductible	temporary	differences	and	unused	tax	losses	to	the	extent	that	it	is	
probable	 that	 taxable	 profit	will	 be	 available	 against	which	 the	 temporary	 differences	 and	 losses	 can	 be	 utilised.	
Significant	management	judgement	is	required	to	determine	the	amount	of	deferred	tax	assets	that	can	be	recognised,	
based	upon	the	likely	timing	and	level	of	estimate	future	taxable	profits.

5.8  Reserves for long-term insurance contracts
Reserves	for	long-term	insurance	contracts	are	calculated	using	the	actuarial	method,	based	on	the	current	assumptions	
or	on	assumptions	established	at	inception	of	the	contract	which	reflect	the	best	estimate	at	the	time	increased	with	
a	margin	for	risk	and	adverse	deviation.	The	main	assumptions	used	relate	to	mortality,	morbidity,	longevity,	and	discount	
rates.	

Estimating	the	reserve	requires	the	management	to	exercise	judgment,	with	reference	to	the	best	estimates	available	at	
the	time.

5.9  Loss reserves and outstanding claims
At	the	end	of	each	reporting	period,	the	Company	has	to	estimate	loss	reserves	and	outstanding	claims	taking	into	
account	two	factors.	These	are	the	claims	incurred	and			reported,	and	the	claims	incurred	but	not	reported	(IBNR),	
the	losses	on	which	are	estimated	using	international	standard	actuarial	techniques.	The	major	assumptions	used	under	
these	techniques	consist	of	historical	data,	including	the	development	of	claims	estimates,	paid,	average	costs	per	claim	
and	claim	numbers	etc.	Nevertheless,	such	estimates	are	forecasts	of	future	outcomes,	and	actual	results	could	differ.

5.10  Unexpired risk reserves
Unexpired	risk	reserves	are	calculated	using	an	actuarial	method,	based	on	a	best	estimate	of	the	claims	expected	to	
be	paid	over	the	remaining	term	of	the	insurance.	Estimating	the	reserve	requires	the	management	to	exercise	judgment,	
with	reference	to	historical	data	and	the	best	estimates	available	at	the	time.

5.11  Post-employment benefits under defined benefit plans and other long-term employee benefits
The	obligations	under	the	defined	benefit	plan	and	other	long-term	employee	benefit	plan	are	determined	based	on	
actuarial	techniques.	Such	determination	is	made	based	on	various	assumptions,	including	discount	rate,	future	salary	
increase	rate,	mortality	rate	and	staff	turnover	rate.

5.12  Litigation	
The	Company	and	its	subsidiaries	have	contingent	liabilities	as	a	result	of	litigation.	The	management	of	the	Company	
and	its	subsidiaries	has	used	judgment	to	assess	of	the	results	of	the	litigation	and	believes	that	losses	incurred	will	
not	exceed	the	recorded	amounts	as	at	the	end	of	reporting	period.

5.13  Cost of share-based payment transactions
Estimating	the	cost	of	share-based	payment	transactions	requires	the	determination	of	the	fair	value	of	the	options	
granted	under	the	transactions	which	involves	appropriate	assumptions,	including	but	not	limited	to	the	expected	life	
of	the	share	options,	share	price	volatility,	dividend	yield,	etc.



236 237

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) | Bangkok Life Assurance PLCร�ยง�นประจำ�ปี 2559 | Annual Report 2016

เงินสด					 	 	 	 	 		 	 4,137	 6,007	 4,136	 6,006
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก�าหนดระยะเวลาจ่ายคืน	 1,577,932	 953,358	 1,489,550	 939,185
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นก�าหนด
	 ระยะเวลาและบัตรเงินฝากธนาคาร	 -	 200,000	 -	 200,000
เงินลงทุนระยะสั้น		 		 	 11,527,003	 5,942,393	 11,527,003	 5,942,393
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,109,072 7,101,758 13,020,689 7,087,584

Cash	on	hand	 	 		 	 4,137	 6,007	 4,136	 6,006
Deposits	at	banks	with	no	fixed	maturity	date	 1,577,932	 953,358	 1,489,550	 939,185
Deposits	at	banks	with	fixed	maturity	date	and	
	 certificate	of	deposits	 -	 200,000	 -	 200,000
Short-term	investments	 11,527,003	 5,942,393	 11,527,003	 5,942,393
Cash and cash equivalents 13,109,072 7,101,758 13,020,689 7,087,584

ยังไม่ถึงก�าหนดรับช�าระ		 	 2,170,440	 1,675,683
	 ค้างรับไม่เกิน	30	วัน		 	 15,522	 9,132
	 ค้างรับ	30	-	60	วัน		 	 8,580	 18,356
	 ค้างรับ	60	-	90	วัน		 	 3,663	 6,083
	 ค้างรับเกินกว่า	90	วัน	 	 1,348	 7,859
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ  2,199,553 1,717,113

Not	yet	due		 	 	 		 		 	 2,170,440	 1,675,683
	 Not	over	30	days	 	 	 15,522	 9,132
	 Over	30	days	to	60	days	 	 8,580	 18,356
	 Over	60	days	to	90	days	 	 3,663	 6,083
	 Over	90	days		 		 	 	 1,348	 7,859
Total premium receivables  2,199,553 1,717,113

6.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ดังนี้

งบการเงนิรวม Consolidated financial statements

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ Consolidated and separate financial statements
จากการรบัประกันภัยโดยตรง

Due from direct insurance

งบการเงนิเฉพาะกิจการ Separate financial statements
31 ธันวาคม 2559 31 December 2016

31 ธันวาคม 2559 31 December 2016

31 ธันวาคม 2559 31 December 201631 ธันวาคม 2558 31 December 2015

31 ธันวาคม 2558 31 December 2015

31 ธันวาคม 2558 31 December 2015

(หน่วย: พันบาท) (Unit: Thousand Baht)

(หน่วย: พันบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	เงินฝากออมทรัพย์	เงินฝากประจ�า	และตั๋วเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	0.38	ถึง	1.50	ต่อปี	(31	ธันวาคม	
2558:	อัตราร้อยละ	0.38	ถึง	1.75	ต่อปี)
	
7.  เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับจ�าแนกตามอายุค้างช�าระนับตั้งแต่วันครบก�าหนดช�าระตาม
เครดิตเทอมแสดงได้ดังนี้	

ส�าหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า	บริษัทฯได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามเครดิตเทอม	โดยหนี้ที่เกินกว่า
ก�าหนดรับช�าระ	บริษัทฯได้ด�าเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป

ส�าหรับเบ้ียประกันภัยค้างรับรายบุคคลซ่ึงมีมูลค่าเงินสดและค้างรับเกินกว่าระยะเวลาท่ีบริษัทฯผ่อนผันให้แก่ลูกค้า	 เบ้ียประกันภัยค้างรับดัง
กล่าวจะถูกช�าระโดยอัตโนมัติจากการอนุมัติให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ดังกล่าว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

6.  Cash and cash equivalents
As	at	31	December	2016	and	2015,	the	Company	and	its	subsidiaries	have	cash	and	cash	equivalent	as	follows:

As	at	31	December	2016,	interest	rates	on	saving	accounts,	fixed	deposits	and	promissory	notes	are	in	the	range	of	
0.38%	-	1.50%	per	annum	(31	December	2015:	0.38%	-	1.75%	per	annum).
	
7.  Premium receivables
As	at	31	December	2016	and	2015,	the	outstanding	balances	of	premium	receivables,	classified	by	overdue	period,	
counted	from	the	due	dates	under	the	stipulated	credit	terms,	are	as	follows:	

(Unit: Thousand Baht)

For	premium	receivables	due	form	agents	and	brokers,	the	Company	has	determined	criteria	in	collections	from	those	
debtors	in	order	to	be	in	compliance	with	the	stipulated	credit	terms.	For	overdue	premium	receivables,	the	Company	
has	taken	legal	process	with	agents	and	brokers	on	a	case	by	case	basis.

For	individual	policies	which	have	cash	value	and	premium	receivables	over	the	grace	period,	the	premium	receivables	
will	be	settled	by	granting	an	automatic	premium	loan	where	the	policy	has	a	cash	surrender	value.
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ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง	 	 	 	
	 ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	 11,221	 2,106,821	 10,335	 2,349,217
	 ป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ
	 	 ในหน่วยงานต่างประเทศ	 33,938	 1,494	 -	 2,699
รวมตราสารอนุพันธ์    45,159 2,108,315 10,335 2,351,916

Derivatives	for	hedging	risks	 	 	 	
	 Cash	flow	hedge		 	 11,221	 2,106,821	 10,335	 2,349,217
	 Hedge	of	net	investment	in	foreign	
	 	 entities		 	 	 	 		 	 33,938	 1,494	 -	 2,699
Total derivatives    45,159 2,108,315 10,335 2,351,916

ส�ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ	 	
	 ส�ารองสินไหมทดแทน		 	 115,188	 99,422
	 ส�ารองเบี้ยประกันภัย	 	
	 	 ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้		 	 259,031	 272,632
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ   374,219 372,054

Reinsurance	recoverable	 	
	 Loss	reserves		 		 	 	 115,188	 99,422
	 Premium	reserves	 	
	 	 Unearned	premium	reserves		 	 259,031	 272,632
Total reinsurance assets   374,219 372,054

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ	 	 649,427	 527,122
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ  649,427 527,122

ยังไม่ถึงก�าหนดรับช�าระ		 	 649,427	 527,122
รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ  649,427 527,122

Amounts	due	from	reinsurers	 	 649,427	 527,122
Total reinsurance receivables  649,427 527,122

Not	yet	due		 	 	 		 	 	 649,427	 527,122
Total amounts due from reinsurers  649,427 527,122

8.  สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

8.  Reinsurance assets
As	at	31	December	2016	and	2015,	reinsurance	assets	consisted	of	the	following:

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ Consolidated and separate financial statements

Consolidated and separate financial statements

Consolidated and separate financial statements

Consolidated and separate financial statements

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2559 31 December 2016

31 December 2016

31 December 2016

31 December 2016

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558 31 December 2015

31 December 2015

31 December 2015

31 December 2015

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(ปรบัปรงุใหม่) (Restated)

(Restated)

(Restated)

(ปรบัปรงุใหม่)

(ปรบัปรงุใหม่)

9.  ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อจ�าแนกตามอายุแสดง	ได้ดังนี้

9.  Reinsurance receivables
As	at	31	December	2016	and	2015,	reinsurance	receivables	consisted	of	the	following:

10.  ตราสารอนุพันธ์
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	ตราสารอนุพันธ์จ�าแนกตามวัตถุประสงค์ในการใช้	ดังนี้

10.  Derivatives
As	at	31	December	2016	and	2015,	derivatives	classified	by	objective	are	as	follows:

มูลค่ายุติธรรม Fair valueมูลค่ายุติธรรม Fair value
หนี้สิน Liabilitiesหนี้สิน Liabilitiesสินทรัพย์ Assetsสินทรัพย์ Assets

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)

As	at	31	December	2016	and	2015,	the	outstanding	balances	of	amounts	due	from	reinsurers,	classified	by	overdue	
period,	are	as	follows:
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ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	ตราสารอนุพันธ์จ�าแนกตามประเภทสัญญา	ดังนี้ As	at	31	December	2016	and	2015,	derivatives	classified	by	contract	type	are	as	follows

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ Consolidated and separate financial statements

Consolidated and separate financial statements
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2559 31 December 2016

31 December 2015
31 ธันวาคม 2558

มูลค่าสัญญา

มูลค่าสัญญา

หนี้สิน
Liabilities

Liabilities

หนี้สิน

จ�านวนเงนิตามสญัญา
Notional amount

Notional amount

จ�านวนเงนิตามสญัญา

สินทรัพย์
Assets

Assets

สินทรัพย์

ประเภทสัญญา
Contract type

Contract type

ประเภทสัญญา

(พันหน่วย)

(Thousand units)

(Thousand units)

(Thousand units)

(Thousand units)

(Thousand units)

(Thousand units)

(พันหน่วย)

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 	 	
	 เหรียญสหรัฐอเมริกา	 	 722,490	 1,487	 2,764,931
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 	 	
	 เยน						 	 	 	 	 		 	 1,112,910	 2,548	 2,338
	 เหรียญสหรัฐอเมริกา	 	 10,250	 -	 8,018
	 เหรียญสิงคโปร์		 	 	 	 19,039	 11,009	 122
	 ยูโร						 	 	 	 	 		 	 9,210	 6,805	 -
รวมตราสารอนุพันธ์    1,873,899 21,849 2,775,409

Cross	currency	swap	contracts	 	 	
	 US	dollar		 	 	 		 	 722,490	 1,487	 2,764,931
Forward	exchange	contracts	 	 	
	 Yen					 	 	 	 	 		 	 1,112,910	 2,548	 2,338
	 US	dollar		 	 	 		 	 10,250	 -	 8,018
	 Singapore	dollar		 	 19,039	 11,009	 122
	 Euro					 	 	 	 	 		 	 9,210	 6,805	 -
Total derivative     1,873,899 21,849 2,775,409

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 	 	
	 เหรียญสหรัฐอเมริกา			 617,790	 231	 2,901,914
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 	 	
	 เยน						 	 	 	 	 		 	 999,910	 -	 4,483
	 เหรียญสหรัฐอเมริกา			 4,730	 -	 2,676
	 ยูโร						 	 	 	 	 		 	 1,600	 -	 3,219
รวมตราสารอนุพันธ์    1,624,030 231 2,912,292

Cross	currency	swap	contracts	 	 	
	 US	dollar		 	 	 				 617,790	 231	 2,901,914
Forward	exchange	contracts	 	 	
	 Yen					 	 	 	 	 		 	 999,910	 -	 4,483
	 US	dollar		 			 		 	 4,730	 -	 2,676
	 Euro					 	 	 	 	 		 	 1,600	 -	 3,219
Total derivative     1,624,030 231 2,912,292

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements
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เงินลงทุนเพื่อค้า 
ตราสารทุน		 	 	 	 		 	 135,389	 155,100	 99,771	 116,220
รวม							 	 	 	 	 		 	 135,389	 155,100	 99,771	 116,220
บวก:	ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 19,711	 -	 16,449	 -
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า   155,100 155,100 116,220 116,220

เงินลงทุนเผื่อขาย		 		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 4,290,449	 4,900,370	 478,370	 516,266
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 	 25,728,246	 27,001,075	 -	 -
ตราสารทุน		 	 	 	 		 	 20,288,559	 26,013,807	 18,373,035	 22,982,106
ตราสารหนี้ต่างประเทศ		 2,740,950	 2,730,273	 -	 -
ตราสารทุนต่างประเทศ		 4,287,148	 4,668,707	 1,911,660	 2,490,550
รวม							 	 	 	 	 		 	 57,335,352	 65,314,232	 20,763,065	 25,988,922
บวก:	ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 7,978,880	 -	 5,225,857	 -
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย   65,314,232 65,314,232 25,988,922 25,988,922

Available-for-sale investments	 	 	 	
Government	and	state	enterprise	securities		 4,290,449	 4,900,370	 478,370	 516,266
Private	enterprises	debt	securities	 25,728,246	 27,001,075	 -	 -
Equity	securities	 		 	 20,288,559	 26,013,807	 18,373,035	 22,982,106
Foreign	debt	securities	 2,740,950	 2,730,273	 -	 -
Foreign	equity	securities	 4,287,148	 4,668,707	 1,911,660	 2,490,550
Total						 	 	 	 	 		 	 57,335,352	 65,314,232	 20,763,065	 25,988,922
Add:	Unrealised	gains	 7,978,880	 -	 5,225,857	 -
Total available-for-sale investments 65,314,232 65,314,232 25,988,922 25,988,922

11.  เงินลงทุนในหลักทรัพย์
11.1  เงินลงทุนเพื่อค้า

11.  Investments in securities
11.1  Trading investments

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ Consolidated and separate financial statements

Consolidated and separate financial statementsงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2559 31 December 2016

31 December 201631 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558 31 December 2015

31 December 201531 ธันวาคม 2558

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

มูลค่ายุติธรรม Fair value

มูลค่ายุติธรรม Fair valueมูลค่ายุติธรรม Fair value

มูลค่ายุติธรรม Fair valueราคาทุน Cost

ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจ�าหน่าย

Cost/
Amortised cost

ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจ�าหน่าย

Cost/
Amortised cost

ราคาทุน Cost

Trading investments 
Equity	securities	 		 	 135,389	 155,100	 99,771	 116,220
Total						 	 	 	 	 		 	 135,389	 155,100	 99,771	 116,220
Add:	Unrealised	gains		 19,711	 -	 16,449	 -
Total trading investments 155,100 155,100 116,220 116,220

11.2  เงินลงทุนเผื่อขาย 11.2  Available-for-sale investments

ในระหว่างไตรมาส	1	ปี	2559	บริษัทฯได้มีการจัดประเภทตราสารหนี้ที่เดิมตั้งใจจะถือจนครบก�าหนดเป็นประเภทถือไว้เผื่อขายตามราคาทุน
ตัดจ�าหน่าย	ณ	วันที่ขายเป็นจ�านวนเงินเท่ากับ	19,564	ล้านบาท	มูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่มีการเปลี่ยนประเภทจ�านวน	22,758	ล้านบาท	เพื่อ
รองรับความผันผวนต่ออัตราดอกเบี้ย

During	 the	first	quarter	of	2016,	 the	Company	reclassified	 the	held-to-maturity	debt	securities	 to	available	 for	sale	
securities.	The	amortised	cost	of	the	securities	is	Baht	19,564	million	with	fair	value	of	Baht	22,758	million	at	the	date	
of	reclassification	for	the	purpose	of	supporting	the	interest	rate	fluctuation.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)



244 245

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) | Bangkok Life Assurance PLCร�ยง�นประจำ�ปี 2559 | Annual Report 2016

11.3  เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด 11.3  Held-to-maturity investments

11.4  เงินลงทุนทั่วไป 11.4  General investments

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน/ราคาทุนตัดจ�าหน่าย ราคาทุน/ราคาทุนตัดจ�าหน่าย Cost/Amortised cost Cost/Amortised cost

ราคาทุน Costราคาทุน Cost

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด	 	
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 123,749,086	 124,053,286
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 	 41,664,521	 54,026,210
ตราสารหนี้ต่างประเทศ		 7,613,887	 7,051,766
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนดเกินกว่า	3	เดือน	 12,790,000	 16,280,000
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด 185,817,494 201,411,262

Held-to-maturity investments	 	
Government	and	state	enterprise	securities	 123,749,086	 124,053,286
Private	enterprises	debt	securities	 41,664,521	 54,026,210
Foreign	debt	securities	 7,613,887	 7,051,766
Deposits	at	financial	institutions	with	an
	 original	maturity	of	longer	than	3	months		 12,790,000	 16,280,000
Total held-to-maturity investments 185,817,494 201,411,262

เงินลงทุนทั่วไป		
ตราสารทุน		 	 	 	 		 	 29,588	 29,588
ตราสารทุนต่างประเทศ		 -	 17,074
รวมเงินลงทุนทั่วไป    29,588 46,662

General investments	
Equity	securities	 		 	 29,588	 29,588
Foreign	equity	securities	 -	 17,074
Total general investments 29,588 46,662

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

Consolidated and separate financial statements

Consolidated and separate financial statements

31 December 2016

31 December 2016

31 December 2015

31 December 2015

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)
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11.5  ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ 11.5  Remaining periods to maturity of debt securities 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

1 ปี Within 1 year

Within 1 year

1 ปี

1 - 5 ปี 1 - 5 years

1 - 5 years

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี Over 5 years

Over 5 years

เกิน 5 ปี

รวม Total

Total

รวม

เงินลงทุนเผื่อขาย		 		
	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 -	 621,941	 3,144,920	 3,766,861
	 ตราสารหนี้เอกชน			 	 625,000	 5,100,670	 20,002,576	 25,728,246
	 ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 -	 107,465	 2,633,485	 2,740,950
	 บวก:	ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 135	 349,146	 1,222,551	 1,571,832
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย   625,135 6,179,222 27,003,532 33,807,889
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด    
	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 4,712,517	 11,328,417	 107,708,152	 123,749,086
	 ตราสารหนี้เอกชน			 	 1,119,086	 5,458,737	 35,086,698	 41,664,521
	 ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 1,067,006	 2,926,580	 3,620,301	 7,613,887
	 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนดเกินกว่า	3	เดือน	 9,390,000	 3,400,000	 -	 12,790,000
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด 16,288,609 23,113,734 146,415,151 185,817,494

Available-for-sale investment	 	 	 	
	 Government	and	state	enterprise	securities	 -	 621,941	 3,144,920	 3,766,861
	 Private	enterprises	securities	 625,000	 5,100,670	 20,002,576	 25,728,246
	 Foreign	investments	 -	 107,465	 2,633,485	 2,740,950
	 Add:	Unrealised	gains		 135	 349,146	 1,222,551	 1,571,832
Total available-for-sale investments 625,135 6,179,222 27,003,532 33,807,889
Held-to-maturity investment    
	 Government	and	state	enterprise	securities	 4,712,517	 11,328,417	 107,708,152	 123,749,086
	 Private	enterprises	securities	 1,119,086	 5,458,737	 35,086,698	 41,664,521
	 Foreign	investments	 1,067,006	 2,926,580	 3,620,301	 7,613,887
	 Deposit	at	financial	institutions	with	maturity				
	 	 period	of	longer	than	3	months	 9,390,000	 3,400,000	 -	 12,790,000
Total held-to-maturity investments 16,288,609 23,113,734 146,415,151 185,817,494

เงินลงทุนเผื่อขาย		 		
	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 -	 323,399	 154,971	 478,370
	 บวก:	ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 -	 24,233	 13,663	 37,896
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย   - 347,632 168,634 516,266
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด	 	 	 	
	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 119,712	 9,593,476	 114,340,098	 124,053,286
	 ตราสารหนี้เอกชน			 	 3,586,479	 6,300,183	 44,139,548	 54,026,210
	 ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 568,187	 1,740,801	 4,742,778	 7,051,766
	 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนดเกินกว่า	3	เดือน	 8,580,000	 7,700,000	 -	 16,280,000
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด 12,854,378 25,334,460 163,222,424 201,411,262

Available-for-sale investment	 	 	 	
	 Government	and	state	enterprise	securities	 -	 323,399	 154,971	 478,370
	 Add:	Unrealised	gains		 -	 24,233	 13,663	 37,896
Total available-for-sale investments - 347,632 168,634 516,266
Held-to-maturity investment	 	 	 	
	 Government	and	state	enterprise	securities	 119,712	 9,593,476	 114,340,098	 124,053,286
	 Private	enterprises	securities	 3,586,479	 6,300,183	 44,139,548	 54,026,210
	 Foreign	investments	 568,187	 1,740,801	 4,742,778	 7,051,766
	 Deposit	at	financial	institutions	with	maturity
	 	 period	of	longer	than	3	months					 8,580,000	 7,700,000	 -	 16,280,000
Total held-to-maturity investments 12,854,378 25,334,460 163,222,424 201,411,262

ครบก�าหนด Period to maturity

Period to maturity

ครบก�าหนด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

Consolidated and separate financial statements

Consolidated and separate financial statements

31 December 2016

31 December 2015

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)
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11.6   เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured notes)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่บริษัทฯจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนดมีดังต่อไปนี้
(ก)		ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 และ	 2558	 บริษัทฯมีเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใช้เงินและต๋ัวแลกเงินจ�านวนรวม	 600	 ล้านบาท	 และ	
	 	 	600	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ซ่ึงออกโดยธนาคารพาณชิย์ในประเทศและสาขาของธนาคารพาณชิย์ต่างประเทศ	อายุคงเหลอืประมาณ	3	-	12	ปี	
	 	 	และ	4	-	13	ปี	ตามล�าดับ	และมีเงื่อนไขโดยผู้ออกตราสารมีสิทธิในการช�าระคืนก่อนก�าหนดหรือเรียกเงินฝากเพิ่ม	
(ข)		ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 และ	 2558	 บริษัทฯมีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินจ�านวนรวม	 2,600	 ล้านบาท	 และ	
	 	 	3,600	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ซึ่งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศมีอายุคงเหลือประมาณ	3	-	6	ปี	และ	4	-	7	ปี	ตาม
	 	 	ล�าดับ	 และมีเง่ือนไขโดยผู้ออกตราสาร	 มีสิทธิในการช�าระคืนก่อนก�าหนดและทยอยฝากเงินเพิ่มทุกเดือน	 และบริษัทฯจะได้รับเงินต้น
	 	 	พร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบก�าหนดตามสัญญา
(ค)		ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 และ	 2558	 บริษัทฯมีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินจ�านวนรวม	 3,356	 ล้านบาท	 และ	
	 	 	2,879	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ซึ่งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ	มีอายุคงเหลือประมาณ	3	-	12	ปี	และ	4	-	13	ปี	ตาม
	 	 	ล�าดับ	และมีดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล	(CMT	Index)
(ง)		ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 และ	 2558	 บริษัทฯมีเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใช้เงินและต๋ัวแลกเงินจ�านวนรวม	 841	 ล้านบาท	 และ	
	 	 	798	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ซึ่งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศมีอายุคงเหลือประมาณ	17	ปี	และ	18	ปี	ตามล�าดับ	โดย	
	 	 	ธนาคารดังกล่าววางพันธบัตรรัฐบาลคิดเป็นอัตราร้อยละ	70	-	80	ของมูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินที่ออกเพื่อเป็นหลักประกัน		
	 	 	และมีเงื่อนไขของการเวนคืนตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินดังกล่าวเมื่อเกิดผลกระทบจากเครดิต	(Credit	Event)	กับหลักทรัพย์อ้างอิง
(จ)		ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 บริษัทฯมีเงินลงทุนในต๋ัวแลกเงินจ�านวนรวม	 413	 ล้านบาท	 ซ่ึงออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์
	 	 	ต่างประเทศ	อายุคงเหลือประมาณ	15	ปี	มีเงื่อนไขโดยผู้ออกตราสารมีสิทธิในการช�าระคืนก่อนก�าหนด	และมีเงื่อนไขของการเวนคืน
	 	 	ตั๋วแลกเงินดังกล่าวเมื่อเกิดผลกระทบจากเครดิต	(Credit	Event)	กับหลักทรัพย์อ้างอิง
(ฉ)		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯมีเงินลงทุนในตั๋วแลกเงินจ�านวนรวม	676	ล้านบาท	ซึ่งออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ	โดยสาขา
	 	 	ของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ	มีอายุคงเหลือประมาณ	10	ปี	และมีเงื่อนไขของการเวนคืนตั๋วแลกเงินดังกล่าวเมื่อเกิดผลกระทบจาก	
	 	 	เครดิต	(Credit	Event)	กับหลักทรัพย์อ้างอิง
	
11.7  เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพัน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทฯมีพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	ซึ่งมีราคาทุนหรือทุนตัดจ�าหน่ายจ�านวน	49,032	ล้านบาท	
และ	48,190	ล้านบาท	ตามล�าดับ	วางไว้กับนายทะเบียนเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันและเงินส�ารองตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินข้อที่	34	และ	35

11.8  ผลก�าไรจากเงินลงทุน
ผลก�าไรจากเงินลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	ประกอบด้วย

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม For the years ended 31 December

(หน่วย: พันบาท)

2559 20162558 2015

ก�าไรจากการขายเงินลงทุน	 	
	 เงินลงทุนเพื่อค้า		 		 	 25,936	 4,131
	 เงินลงทุนเผื่อขาย			 	 2,085,064	 999,946
	 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด	 208,895	 159,049
รวมก�าไรจากเงินลงทุน  2,319,895 1,163,126

Gains	on	sales	of	investments	 	
	 Trading	investments	 25,936	 4,131
	 Available-for-sale	investments	 2,085,064	 999,946
	 Held-to-maturity	investments	 208,895	 159,049
Total Gains on investments 2,319,895 1,163,126

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

11.6  Investments in structured notes
Investments	in	structured	notes,	which	are	classified	as	held-to-maturity	investments,	consisted	of	the	following.
(a)	As	at	31	December	2016	and	2015,	 the	Company	has	 investments	of	Baht	600	million	and	Baht	600	million,	
	 	 respectively,	in	promissory	notes	and	bills	of	exchange,	which	were	issued	by	local	banks	and	branches	of	foreign	
	 	 commercial	banks,	have	remaining	lives	of	3	-	12	years	and	4	-	13	years,	respectively,	and	contain	conditions
	 	 whereby	the	issuer	has	call	option	or	has	rights	to	call	for	additional	deposits.
(b)	As	 at	 31	 December	 2016	 and	 2015,	 the	 Company	 has	 investments	 of	 Baht	 2,600	million	 Baht	 3,600	million,	
	 	 respectively,	in	promissory	notes	and	bills	of	exchange,	which	were	issued	by	branches	of	foreign	commercial	banks,	
	 	 have	remaining	lives	of	3	-	6	years	and	4	-	7	years,	respectively,	and	contain	conditions	whereby	the	issuer	has	a	
	 	 call	option	and	additional	amounts	can	be	deposited	on	a	monthly	basis	and	settlement	of	principal	and	interest	is	
	 	 to	be	received	on	the	maturity	date	per	the	agreement.
(c)	As	at	31	December	2016	and	2015,	the	Company	has	investments	of	Baht	3,356	million	and	Baht	2,879	million,
	 	 respectively,	in	promissory	notes	and	bills	of	exchange,	which	were	issued	by	branches	of	foreign	commercial	banks,	
	 	 have	remaining	lives	of		3	-	12	years	and	4	-	13	years,	respectively,	and	bear	interest	that	is	reference	to	the	yield	
	 	 rate	on	government	bond	(CMT	Index).
(d)	As	at	31	December	2016	and	2015,	 the	Company	has	 investments	of	Baht	841	million	and	Baht	798	million,	
	 	 respectively,	in	promissory	notes	and	bills	of	exchange,	which	were	issued	by	branches	of	foreign	commercial	banks,	
	 	 have	remaining	maturity	periods	of	17	years	and	18	years,	respectively.	The	bank	has	placed	government	bonds
	 	 equivalent	to	70%	-	80%	of	the	face	values	of	the	issued	promissory	notes	and	bills	of	exchange	as	collateral	and	
	 	 such	issues	contain	conditions	whereby	the	redemption	of	the	notes	and	bills	is	based	on	the	credit	event	of	the		
	 	 reference	assets.
(e)	As	at	31	December	2016,	the	Company	has	investments	of	Baht	413	million	in	bills	of	exchange,	which	were	issued	
	 	 by	branches	of	foreign	commercial	banks,	have	remaining	maturity	periods	of	15	years.	The	issues	contain	conditions	
	 	 whereby	the	redemption	of	the	bills	is	based	on	the	credit	event	of	the	reference	assets.	
(f)	 As	at	31	December	2016,	the	Company	has	investments	of	Baht	676	million	in	bills	of	exchange,	which	were	issued	
	 	 by	branches	of	foreign	commercial	banks,	have	remaining	maturity	periods	of	10	years.	The	issues	contain	conditions	
	 	 whereby	the	redemption	of	the	bills	is	based	on	the	credit	event	of	the	reference	assets.

11.7  Investments subject to restriction
As	at	31	December	2016	and	2015,	the	Company	has	placed	government	and	state	enterprise	bonds	with	cost	or	
amortised	cost	of	Baht	49,032	million	and	Baht	48,190	million,	respectively,	with	the	Registrar	as	securities	and	reserves	
as	described	in	Notes	34	and	35	to	the	financial	statements.

11.8  Gains on investments
Gains	on	investments	for	the	year	ended	31	December	2016	and	2015	consisted	of:

Consolidated and separate financial statements

(Unit: Thousand Baht)
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บริษัท	บีแอลเอ	อินชัวรันส์		 	 นายหน้าประกัน	 ไทย	 24,000	 24,000	 99	 99	 23,760	 23,760																	
	 โบรคเกอร์	จ�ากัด		 	 	 	 	 วินาศภัย	
Bangkok	Life	Assurance	 	 ประกันชีวิต	 กัมพูชา	 124,950	 -	 52(1)	 -	 108,770	 -
	 (Cambodia)	Public
	 Limited	Company		 	 	 	 	
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     148,950 24,000   132,530 23,760

BLA	Insurance	Broker		 	 	 Insurance		 Thailand	 24,000	 24,000	 99	 99	 23,760	 23,760																	
	 Company	Limited		 	 	 	 broker	
Bangkok	Life	Assurance	 	 Life	insurance	 Cambodia	 124,950	 -	 52(1)	 -	 108,770	 -
(Cambodia)	Public
Limited	Company		 	 	 	 	
Total investments in subsidiaries  148,950 24,000   132,530 23,760

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

2559 2558

11.9  ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 11.9  Revaluation surplus on available-for-sale investments

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	ณ	วันต้นปี	 4,982,457	 6,923,223
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้น	 5,290,593	 (1,047,192)
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
		ของส่วนที่โอนไปก�าไรหรือขาดทุน	 (2,497,564)	 (893,574)
ส่วนเกินกว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	ณ	วันสิ้นปี	 7,775,486	 4,982,457
หัก:	ภาษีเงินได้		 	 		 	 (1,555,098)	 (996,491)
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
 ของมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี 6,220,388 3,985,966

Revaluation	surplus	on	available-for-sale	
	 investments	-	beginning	of	the	years	 4,982,457	 6,923,223
Gains	(losses)	on	revaluation	of	available-for-sale	investments	 5,290,593	 (1,047,192)
Losses	on	sales	of	available-for-sale	investments	during												
		the	years	transferred	to	be	recognised	in	profit	or	loss	 (2,497,564)	 (893,574)
Revaluation	surplus	on	available-for-sale	investments
	 -	end	of	the	years		 7,775,486	 4,982,457
Less:	Income	taxes	 	 (1,555,098)	 (996,491)
Revaluation surplus on available-for-sale investments
 - net of taxes    6,220,388 3,985,966

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

12. Investments in subsidiaries 
As	at	31	December	2016	and	2015,	detail	of	investments	in	subsidiaries,	as	presented	in	the	separate	financial	state-
ments,	is	as	follows:บริษัท

Company’s name

ลักษณะธุรกิจ

Type of
business

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

Country of
incorporation

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

Issued and paid-up capital

31 ธันวาคม 
2559

31 December                 
2016

31 ธันวาคม 
2559

31 December                 
2016

31 ธันวาคม 
2559

31 December                 
2016

31 ธันวาคม
2558

31 December                 
2015

31 ธันวาคม
2558

31 December                 
2015

31 ธันวาคม
2558

31 December                 
2015

สัดส่วนเงินลงทุน

Shareholding percentage

ราคาทุน

Cost

ร้อยละ

%

ร้อยละ

%

(1)	ตามที่ระบุใน	“ข้อบังคับของบริษัท”

(1)	As	state	in	“Memorandum	and	Article	of	Company”

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

For the years ended 31 December
2016 2015

Consolidated and separate financial statements

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)
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13. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับโดยจ�าแนกอายุตามเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างช�าระ
แสดงได้ดังนี้

13. Loans and accrued interest receivables
As	at	31	December	2016	and	2015,	the	balances	of	loans	and	accrued	interest	receivables,	classified	by	overdue	
periods,	are	as	follows: 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
Consolidated and separate financial statements

Consolidated and separate financial statements

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2559
31 December 2016

31 December 2015

31 ธันวาคม 2558

เงนิให้กู้ยมื
Loans

Loans

เงนิให้กู้ยมื

ระยะเวลาค้างช�าระ

Overdue periods

Overdue periods

ระยะเวลาค้างช�าระ

กรมธรรม์ประกันภัย           
เป็นประกัน

Policy loans

Policy loans

กรมธรรม์ประกันภัย           
เป็นประกัน

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

อื่น ๆ

Other loans

Other loans

อื่น ๆ

รวม

Total

Total

Total

Totalรวม

รวม

รวม

ทรัพย์สินจ�านอง
เป็นประกัน

Mortgage loans

Mortgage loans

ทรัพย์สินจ�านอง
เป็นประกัน

เงินต้น

เงินต้น

เงินต้น

เงินต้น

เงินต้น

เงินต้น

เงินต้น

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

เงินต้น

ดอกเบี้ย
ค้างรับ (1)

ดอกเบี้ย
ค้างรับ (1)

ดอกเบี้ย
ค้างรับ (1)

ดอกเบี้ย
ค้างรับ (1)

ดอกเบี้ย
ค้างรับ (1)

ดอกเบี้ย
ค้างรับ (1)

ดอกเบี้ย
ค้างรับ (1)

Accrued
Interest (1)

Accrued
Interest (1)

Accrued
Interest (1)

Accrued
Interest (1)

Accrued
Interest (1)

Accrued
Interest (1)

Accrued
Interest (1)

Accrued
Interest (1)

ดอกเบี้ย
ค้างรับ (1)

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	 	 	 	 6,291,190	 569,387	 1,537,174	 868	 15,816	 -	 7,844,180	 570,255	 8,414,435
เกินกว่าก�าหนดช�าระ	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 น้อยกว่า	3	เดือน		 	 	 	 -	 -	 37,312	 76	 -	 -	 37,312	 76	 37,388
	 3	-	6	เดือน	 	 	 	 	 	 -	 -	 15,301	 63	 -	 -	 15,301	 63	 15,364
	 6	-	12	เดือน		 	 	 	 	 -	 -	 11,113	 139	 -	 -	 11,113	 139	 11,252
	 มากกว่า	12	เดือน		 	 	 -	 -	 4,690	 305	 130	 2	 4,820	 307	 5,127
รวม								 	 	 	 	 	 	 6,291,190	 569,387	 1,605,590	 1,451	 15,946	 2	 7,912,726	 570,840	 8,483,566
หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		 -	 -	 (560)	 (79)	 -	 -	 (560)	 (79)	 (639)
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ     6,291,190 569,387 1,605,030 1,372 15,946 2 7,912,166 570,761 8,482,927

Not	yet	due		 	 	 	 	 	 6,291,190	 569,387	 1,537,174	 868	 15,816	 -	 7,844,180	 570,255	 8,414,435
Overdue:				 	 	 	 	 	
	 Less	than	3	months		 -	 -	 37,312	 76	 -	 -	 37,312	 76	 37,388
	 3	-	6	months	 	 	 	 	 -	 -	 15,301	 63	 -	 -	 15,301	 63	 15,364
	 6	-	12	months		 	 	 	 -	 -	 11,113	 139	 -	 -	 11,113	 139	 11,252
	 Over	12	months		 	 	 -	 -	 4,690	 305	 130	 2	 4,820	 307	 5,127
Total							 	 	 	 	 	 	 6,291,190	 569,387	 1,605,590	 1,451	 15,946	 2	 7,912,726	 570,840	 8,483,566
Less:	Allowance	for	doubtful
	 accounts			 	 	 	 	 	 -	 -	 (560)	 (79)	 -	 -	 (560)	 (79)	 (639)
Loans and accrued interest
 receivables - net    6,291,190 569,387 1,605,030 1,372 15,946 2 7,912,166 570,761 8,482,927

(1)	แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของ	“รายได้จากการลงทุนค้างรับ	-	สุทธิ”	ในงบแสดงฐานะการเงิน
(1)	This	amount	included	as	a	part	of	“Accrued	investment	income	-	net”	in	statements	of	financial	position.

(1)	แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของ	“รายได้จากการลงทุนค้างรับ	-	สุทธิ”	ในงบแสดงฐานะการเงิน
(1)	This	amount	included	as	a	part	of	“Accrued	investment	income	-	net”	in	statements	of	financial	position.

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	 	 	 	 5,480,866	 424,031	 618,924	 945	 16,044	 -	 6,115,834	 424,976	 6,540,810
เกินกว่าก�าหนดช�าระ	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 3	-	6	เดือน	 	 	 	 	 	 -	 -	 22,336	 107	 61	 -	 22,397	 107	 22,504
	 มากกว่า	12	เดือน		 	 	 -	 -	 1,101	 79	 130	 2	 1,231	 81	 1,312
รวม								 	 	 	 	 	 	 5,480,866	 424,031	 642,361	 1,131	 16,235	 2	 6,139,462	 425,164	 6,564,626
หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		 -	 -	 (560)	 (79)	 -	 -	 (560)	 (79)	 (639)
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ     5,480,866 424,031 641,801 1,052 16,235 2 6,138,902 425,085 6,563,987

Not	yet	due		 	 	 	 	 	 5,480,866	 424,031	 618,924	 945	 16,044	 -	 6,115,834	 424,976	 6,540,810
Overdue:				 	 	 	 	 	
	 3	-	6	months	 	 	 	 	 -	 -	 22,336	 107	 61	 -	 22,397	 107	 22,504
	 Over	12	months		 	 	 -	 -	 1,101	 79	 130	 2	 1,231	 81	 1,312
Total							 	 	 	 	 	 	 5,480,866	 424,031	 642,361	 1,131	 16,235	 2	 6,139,462	 425,164	 6,564,626
Less:	Allowance	for	doubtful
	 accounts		 	 	 	 	 	 		 -	 -	 (560)	 (79)	 -	 -	 (560)	 (79)	 (639)
Loans and accrued interest
 receivables - net    5,480,866 424,031 641,801 1,052 16,235 2 6,138,902 425,085 6,563,987

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)
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เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกันเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ผู้เอาประกันภัย	โดยให้กู้ในวงเงินไม่เกินมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์	และคิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	4.00	-	8.00	ต่อปี	ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการอนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	 ก�าหนดวงเงินกู้ยืมให้แก่พนักงานแต่ละรายโดยกรณีบุคคลค�้าประกันด้วยวงเงินสูงสุดท่ี	 0.1	 ล้านบาท	 ซ่ึงคิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ	6.00	ต่อปี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานมีจ�านวนเงิน	16	ล้านบาท	และ	16	ล้านบาท	
ตามล�าดับ	

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานกรณีมีหลักทรัพย์ค�้าประกันจ�านวนเงินสูงสุดที่	50	เท่าของเงินเดือนรายเดือน	ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	5.00	-	6.00	
ต่อปี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานกรณีมีหลักทรัพย์ค�้าประกันมีจ�านวนเงิน	50	ล้านบาท	และ	54	ล้าน
บาท	ตามล�าดับ

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	แสดงได้ดังนี้

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2559

อาคารส�านักงานให้เช่า อาคารส�านักงานให้เช่า

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน			 	 	 	 	 		 21,303	 21,303
หัก:	ค่าเสื่อมราคาสะสม	 (1,421)	 (356)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 19,882 20,947

Cost						 	 	 	 	 		 21,303	 21,303
Less:	Accumulated	depreciation	 (1,421)	 (356)
Net book value   19,882 20,947

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�าหรับปี	2559	และ	2558	แสดงได้ดังนี้
A	reconciliation	of	the	net	book	value	of	 investment	property	 for	 the	year	ended	31	December	2016	and	2015	 is	
presented	below.

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย: พันบาท)

2559 20162558 2015

มูลค่าตามบัญชีต้นปี		 	 20,947	 -
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์	 -	 21,303
ค่าเสื่อมราคา		 	 	 		 (1,065)	 (356)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 19,882 20,947

Net	book	value	at	beginning	of	years	 20,947	 -
Acquisition	of	assets	 -	 21,303
Depreciation	charged	 (1,065)	 (356)
Net book value at end of years 19,882 20,947

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	แสดงได้ดังนี้ The	fair	value	of	the	investment	property	as	at	31	December	2016	and	2015	stated	below:

อาคารส�านักงานให้เช่า 17,137 17,497 Office building for rent 17,137 17,497

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

Policy	loans	represent	loans	granted	to	the	policyholders	in	an	amount	not	exceeding	the	cash	value	of	the	policy.	The	
loans	carry	interest	at	not	more	than	4.00%	-	8.00%	per	annum,	as	approved	by	the	Office	of	Insurance	Commission.

Loans	 to	 employees	 under	 the	 employee	welfare	 scheme	are	 set	 for	 credit	 limit	 of	Baht	 0.1	million	 for	 personal	
guarantee	loans.	The	interest	rates	charged	are	at	the	rates	of	6.00%	per	annum.	As	at	31	December	2016	and	2015,	
loans	to	employees	amounted	to	Baht	16	million	and	Baht	16	million,	respectively.

Loans	to	employees	under	the	mortgage	loans	are	not	to	exceed	50	times	the	employee’s	monthly	salary	to	each	
employee	for	secured	loans.	The	loans	carry	interest	of	5.00%	-	6.00%	per	annum.	As	at	31	December	2016	and	2015,	
loans	to	employees	under	the	mortgage	loans	amounted	to	Baht	50	million	and	Baht	54	million,	respectively.

14. Investment property
The	net	book	value	of	investment	property	as	at	31	December	2016	and	2015	is	presented	below.

31 December 2015

31 December 2015

For the years ended 31 December

31 December 2016

31 December 2016

Office building for rentOffice building for rent

Consolidated and separate financial statements

Consolidated and separate financial statements

Consolidated and separate financial statements

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)
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มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน	(Cost	Approach)	ส�าหรับอาคารส�านักงานให้เช่า	
คือ	การประมาณการต้นทุนในการสร้างอาคารทดแทนใหม่ตามราคา	ณ	ปัจจุบัน	แล้วหักลบด้วยค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน	และบวก
ด้วยมูลค่าตลาดของที่ดิน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯมีรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�านวน	1.29	ล้านบาท	(2558:	บริษัทฯ
ไม่มีรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน)
	
15. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม
Consolidated financial statements

(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน
Land

อาคารและ        
ส่วนปรับปรุง

อาคาร
Buildings

and buildings
improvements

อาคารชุด
Condominium

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส�านักงาน

Office
furniture,

fixture and
equipment

ยานพาหนะ Motor
vehicles

ทรัพย์สิน
รอการขาย Properties

foreclosed

งานระหว่าง
ก่อสร้าง Construction

In progress
รวม

Totalราคาทุน
1	มกราคม	2558		 	 	 	 166,811	 358,892	 36,633	 494,637	 25,975	 4,400	 42,546	 1,129,894
ซื้อเพิ่ม					 	 	 	 	 	 	 83,416	 44,327	 -	 63,500	 2,434	 -	 32,683	 226,360
จ�าหน่าย				 	 	 	 	 	 	 -	 -	 -	 (19,227)	 (1,293)	 (4,400)	 -	 (24,920)
โอนเข้า	(ออก)		 	 	 	 	 -	 34,637	 -	 7,423	 -	 -	 (42,060)	 -
31	ธันวาคม	2558		 	 	 250,227	 437,856	 36,633	 546,333	 27,116	 -	 33,169	 1,331,334
ซื้อเพิ่ม					 	 	 	 	 	 	 544,022	 7,505	 -	 44,066	 836	 -	 89,890	 686,319
จ�าหน่าย				 	 	 	 	 	 	 -	 -	 -	 (15,196)	 (4,450)	 -	 -	 (19,646)
โอนเข้า	(ออก)		 	 	 	 	 -	 2,640	 -	 2,420	 -	 -	 (5,060)	 -
31 ธันวาคม 2559    794,249 448,001 36,633 577,623 23,502 - 117,999 1,998,007
ค่าเสื่อมราคาสะสม		 	 	 	 	 	 	
1	มกราคม	2558		 	 	 	 -	 275,397	 20,454	 430,004	 12,961	 1,835	 -	 740,651
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ	 	 	 	 	 	 	 	
		ส่วนที่จ�าหน่าย		 	 	 	 -	 -	 -	 (19,135)	 (869)	 (1,835)	 -	 (21,839)
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี		 	 -	 23,682	 1,832	 36,222	 3,576	 -	 -	 65,312
31	ธันวาคม	2558		 	 	 -	 299,079	 22,286	 447,091	 15,668	 -	 -	 784,124
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ	 	 	 	 	 	 	 	
		ส่วนที่จ�าหน่าย		 	 	 	 -	 -	 -	 (14,837)	 (4,450)	 -	 -	 (19,287)
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี		 	 -	 28,150	 1,832	 41,771	 3,853	 -	 -	 75,606
31 ธันวาคม 2559    - 327,229 24,118 474,025 15,071 - - 840,443
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		 	 	 	 	 	 	
31 ธันวาคม 2558    250,227 138,777 14,347 99,242 11,448 - 33,169 547,210
31 ธันวาคม 2559    794,249 120,772 12,515 103,598 8,431 - 117,999 1,157,564
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี		 	 	 	 	 	 	
2558                    65,312
2559                    75,606

Cost:
1	January	2015		 	 	 	 166,811	 358,892	 36,633	 494,637	 25,975	 4,400	 42,546	 1,129,894
Additions		 	 	 	 	 	 	 83,416	 44,327	 -	 63,500	 2,434	 -	 32,683	 226,360
Disposals		 	 	 	 	 	 	 -	 -	 -	 (19,227)	 (1,293)	 (4,400)	 -	 (24,920)
Transfer	in	(out)	 	 	 	 -	 34,637	 -	 7,423	 -	 -	 (42,060)	 -
31	December	2015		 	 250,227	 437,856	 36,633	 546,333	 27,116	 -	 33,169	 1,331,334
Additions		 	 	 	 	 	 	 544,022	 7,505	 -	 44,066	 836	 -	 89,890	 686,319
Disposals		 	 	 	 	 	 	 -	 -	 -	 (15,196)	 (4,450)	 -	 -	 (19,646)
Transfer	in	(out)	 	 	 	 -	 2,640	 -	 2,420	 -	 -	 (5,060)	 -
31 December 2016  794,249 448,001 36,633 577,623 23,502 - 117,999 1,998,007
Accumulated depreciation:	 	 	 	 	 	 	 	
1	January	2015		 	 	 	 -	 275,397	 20,454	 430,004	 12,961	 1,835	 -	 740,651
Depreciation	on	disposals	 -	 -	 -	 (19,135)	 (869)	 (1,835)	 -	 (21,839)
Depreciation	for	the	year	 -	 23,682	 1,832	 36,222	 3,576	 -	 -	 65,312
31	December	2015		 	 -	 299,079	 22,286	 447,091	 15,668	 -	 -	 784,124
Depreciation	on	disposals	 -	 -	 -	 (14,837)	 (4,450)	 -	 -	 (19,287)
Depreciation	for	the	year	 -	 28,150	 1,832	 41,771	 3,853	 -	 -	 75,606
31 December 2016  - 327,229 24,118 474,025 15,071 - - 840,443
Net book value:		 	 	 	 	 	
31 December 2015  250,227 138,777 14,347 99,242 11,448 - 33,169 547,210
31 December 2016  794,249 120,772 12,515 103,598 8,431 - 117,999 1,157,564
Depreciation for the year	 	 	 	 	 	 	
2015                    65,312
2016                    75,606

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

The	fair	value	of	the	above	investment	property	has	been	determined	based	on	valuation	performed	by	an	independent	
value.	The	fair	value	of	the	office	building	held	for	rent	has	been	determined	using	the	cost	approach.	The	approach	
was	estimated	current	replacement	cost	less	accumulated	depreciation	and	add	with	fair	value	of	land.

For	the	year	ended	31	December	2016,	the	Company	has	revenue	from	rental	of	investment	property	amounted	to	Baht	
1.29	million.	(2015:	The	Company	has	no	revenue	form	rental	of	investment	property.)
	
15. Premises and equipment
Movement	of	premises	and	equipment	for	the	years	ended	31	December	2016	and	2015	are	as	follows:

(Unit: Thousand Baht)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน

อาคารและ        
ส่วนปรับปรุง

อาคาร อาคารชุด

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส�านักงาน ยานพาหนะ

ทรัพย์สิน
รอการขาย

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน
1	มกราคม	2558		 	 	 	 166,811	 358,892	 36,633	 494,539	 25,975	 4,400	 42,546	 1,129,796
ซื้อเพิ่ม					 	 	 	 	 	 	 83,416	 44,173	 -	 63,412	 2,434	 -	 32,683	 226,118
จ�าหน่าย				 	 	 	 	 	 	 -	 -	 -	 (19,227)	 (1,293)	 (4,400)	 -	 (24,920)
โอนเข้า	(ออก)		 	 	 	 	 -	 34,637	 -	 7,423	 -	 -	 (42,060)	 -
31	ธันวาคม	2558		 	 	 250,227	 437,702	 36,633	 546,147	 27,116	 -	 33,169	 1,330,994
ซื้อเพิ่ม					 	 	 	 	 	 	 544,022	 4,595	 -	 42,588	 836	 -	 89,890	 681,931
จ�าหน่าย				 	 	 	 	 	 	 -	 -	 -	 (15,196)	 (4,450)	 -	 -	 (19,646)
โอนเข้า	(ออก)		 	 	 	 	 -	 2,640	 -	 2,420	 -	 -	 (5,060)	 -
31 ธันวาคม 2559    794,249 444,937 36,633 575,959 23,502 - 117,999 1,993,279
ค่าเสื่อมราคาสะสม		 	 	 	 	 	 	
1	มกราคม	2558		 	 	 	 -	 275,397	 20,454	 429,949	 12,961	 1,835	 -	 740,596
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ	 	 	 	 	 	 	 	
			ส่วนที่จ�าหน่าย	 	 	 	 -	 -	 -	 (19,135)	 (869)	 (1,835)	 -	 (21,839)
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี		 	 -	 23,659	 1,832	 36,184	 3,576	 -	 -	 65,251
31	ธันวาคม	2558		 	 	 -	 299,056	 22,286	 446,998	 15,668	 -	 -	 784,008
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ	 	 	 	 	 	 	 	
			ส่วนที่จ�าหน่าย	 	 	 	 -	 -	 -	 (14,836)	 (4,450)	 -	 -	 (19,286)
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี		 	 -	 27,856	 1,832	 41,493	 3,853	 -	 -	 75,034
31 ธันวาคม 2559    - 326,912 24,118 473,655 15,071 - - 839,756
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		 	 	 	 	 	 	
31 ธันวาคม 2558    250,227 138,646 14,347 99,149 11,448 - 33,169 546,986
31 ธันวาคม 2559    794,249 118,025 12,515 102,304 8,431 - 117,999 1,153,523
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี        
2558                    65,251
2559                    75,034

Cost:
1	January	2015		 	 	 	 166,811	 358,892	 36,633	 494,539	 25,975	 4,400	 42,546	 1,129,796
Additions		 	 	 	 	 	 	 83,416	 44,173	 -	 63,412	 2,434	 -	 32,683	 226,118
Disposals		 	 	 	 	 	 	 -	 -	 -	 (19,227)	 (1,293)	 (4,400)	 -	 (24,920)
Transfer	in	(out)	 	 	 	 -	 34,637	 -	 7,423	 -	 -	 (42,060)	 -
31	December	2015		 	 250,227	 437,702	 36,633	 546,147	 27,116	 -	 33,169	 1,330,994
Additions		 	 	 	 	 	 	 544,022	 4,595	 -	 42,588	 836	 -	 89,890	 681,931
Disposals		 	 	 	 	 	 	 -	 -	 -	 (15,196)	 (4,450)	 -	 -	 (19,646)
Transfer	in	(out)	 	 	 	 -	 2,640	 -	 2,420	 -	 -	 (5,060)	 -
31 December 2016  794,249 444,937 36,633 575,959 23,502 - 117,999 1,993,279
Accumulated depreciation:	 	 	 	 	 	 	 	
1	January	2015		 	 	 	 -	 275,397	 20,454	 429,949	 12,961	 1,835	 -	 740,596
Depreciation	on	disposals	 -	 -	 -	 (19,135)	 (869)	 (1,835)	 -	 (21,839)
Depreciation	for	the	year	 -	 23,659	 1,832	 36,184	 3,576	 -	 -	 65,251
31	December	2015		 	 -	 299,056	 22,286	 446,998	 15,668	 -	 -	 784,008
Depreciation	on	disposals	 -	 -	 -	 (14,836)	 (4,450)	 -	 -	 (19,286)
Depreciation	for	the	year	 -	 27,856	 1,832	 41,493	 3,853	 -	 -	 75,034
31 December 2016  - 326,912 24,118 473,655 15,071 - - 839,756
Net book value:		 	 	 	 	 	
31 December 2015  250,227 138,646 14,347 99,149 11,448 - 33,169 546,986
31 December 2016  794,249 118,025 12,515 102,304 8,431 - 117,999 1,153,523
Depreciation for the year       
2015                    65,251
2016                    75,034

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่	
ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ	529	ล้านบาท	และ	501	ล้านบาท	ตามล�าดับ	(เฉพาะ
บริษัทฯ:	529	ล้านบาท	และ	501	ล้านบาท	ตามล�าดับ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

Separate financial statements

Land

Buildings
and buildings
improvements Condominium

Office
furniture,

fixture and
equipment

Motor
vehicles

Properties
foreclosed

Construction
In progress Total

(Unit: Thousand Baht)

As	 at	 31	 December	 2016	 and	 2015,	 certain	 items	 of	 buildings	 and	 equipment	 of	 the	 Company	 have	 been	 fully	
depreciated	but	are	still	in	use.	The	cost	before	deducting	accumulated	depreciation	of	those	assets	amounted	to	Baht	
529	million	and	Baht	501	million,	respectively.	(The	Company	only:	Baht	529	million	and	Baht	501	million,	respectively.)
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ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทฯมีที่ดินและอาคารจ�านวนซึ่งเลิกใช้งานแล้วแต่ไม่เข้าเงื่อนไขการจัดเป็นสินทรัพย์รอการขาย	
ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

As	at	31	December	2016	and	2015,	the	Company	has	land	and	building	that	did	not	use	and	was	not	in	condition	
properties	foreclosed,	cost	before	deducting	accumulated	depreciation	as	follows:

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม Consolidated financial statements

31 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่า	 6,579	 3,512
ทรัพย์สินด�าเนินงาน			 1,740	 1,727
คอมพิวเตอร์	 	 	 	 		 132	 128
รวม             8,451 5,367

Building	improvement	 6,579	 3,512
Office	equipment			 1,740	 1,727
Computer		 	 	 	 		 132	 128
Total            8,451 5,367

16. ค่าความนิยม
ค่าความนิยมเกิดจากเมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2557	บริษัทฯได้มาซึ่งอ�านาจควบคุมในบริษัท	บีแอลเอ	อินชัวรันส์	โบรกเกอร์	จ�ากัด	(“บริษัท
ย่อย”)	โดยการซ้ือหุ้นทุนและสทิธอิอกเสยีงในบรษิทัย่อยมลูค่าสนิทรพัย์สทุธิทีไ่ด้มาจากการรวมธรุกิจน้อยกว่าสิง่ตอบแทนทีโ่อนให้ท�าให้เกิดค่า
ความนิยมจากการซื้อธุรกิจ
	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	งบการเงินรวมมีค่าความนิยมคงเหลือจ�านวน	5.0	ล้านบาท	และ	5.0	ล้านบาท	ตามล�าดับ

16. Goodwill
On	7	July	2014,	the	Company	obtained	control	of	BLA	Insurance	Broker	Company	Limited	(“Subsidiary”),	a	non-life	
insurance	broker	by	acquiring	of	the	shares	and	voting	interests	in	the	Company.	

As	at	31	December	2016	and	2015,	the	consolidated	financial	statements	have	goodwill	amounted	to	Baht	5	million	
and	Baht	5	million,	respectively.  

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17. Intangible assets

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer software
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระหว่างพัฒนา
Computer Software 
under developmentรวม Total

ราคาทุน
1	มกราคม	2558		 		 81,805	 577	 82,382
เพิ่มขึ้น					 	 	 	 	 		 20,624	 959	 21,583
โอนออก			 	 	 	 	 		 -	 (1,100)	 (1,100)
31	ธันวาคม	2558			 102,429	 436	 102,865
เพิ่มขึ้น					 	 	 	 	 		 7,703	 218	 7,921
โอนเข้า	(ออก)	 	 	 		 654	 (654)	 -
31 ธันวาคม 2559   110,786 - 110,786
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 	 	 	
1	มกราคม	2558		 		 69,563	 -	 69,563
ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี	 9,189	 -	 9,189
31	ธันวาคม	2558			 78,752	 -	 78,752
ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี	 12,477	 -	 12,477
31 ธันวาคม 2559   91,229 - 91,229
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 		 	
31 ธันวาคม 2558   23,677 436 24,113
31 ธันวาคม 2559   19,557 - 19,557
ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี    
2558              9,189
2559              12,477

Cost:
1	January	2015		 		 81,805	 577	 82,382
Increase		 	 	 	 	 		 20,624	 959	 21,583
Transfer	out		 	 	 		 -	 (1,100)	 (1,100)
31	December	2015	 102,429	 436	 102,865
Increase		 	 	 	 	 		 7,703	 218	 7,921
Transfer	in	(out)	 	 	 654	 (654)	 -
31 December 2016 110,786 - 110,786
Accumulated amortisation: 	 	 	
1	January	2015		 		 69,563	 -	 69,563
Amortisation	for	the	year	 9,189	 -	 9,189
31	December	2015	 78,752	 -	 78,752
Amortisation	for	the	year	 12,477	 -	 12,477
31 December 2016 91,229 - 91,229
Net book value	 		
31 December 2015 23,677 436 24,113
31 December 2016 19,557 - 19,557
Amortisation for the year    
2015              9,189
2016              12,477

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

31 December 201531 December 2016
Consolidated and separate financial statements

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระหว่างพัฒนา รวม

ราคาทุน
1	มกราคม	2558		 		 81,805	 577	 82,382
เพิ่มขึ้น					 	 	 	 	 		 20,544	 959	 21,503
โอนออก			 	 	 	 	 		 -	 (1,100)	 (1,100)
31	ธันวาคม	2558			 102,349	 436	 102,785
เพิ่มขึ้น					 	 	 	 	 		 7,035	 218	 7,253
โอนเข้า	(ออก)	 	 	 		 654	 (654)	 -
31 ธันวาคม 2559   110,038 - 110,038
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม		 	 	
1	มกราคม	2558		 		 69,563	 -	 69,563
ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี	 9,185	 -	 9,185
31	ธันวาคม	2558			 78,748	 -	 78,748
ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี	 12,340	 -	 12,340
31 ธันวาคม 2559   91,088 - 91,088
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			 	
31 ธันวาคม 2558   23,601 436 24,037
31 ธันวาคม 2559   18,950 - 18,950
ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี    
2558              9,185
2559              12,340

Cost:
1	January	2015		 		 81,805	 577	 82,382
Increase		 	 	 	 	 		 20,544	 959	 21,503
Transfer	out		 	 	 		 -	 (1,100)	 (1,100)
31	December	2015	 102,349	 436	 102,785
Increase		 	 	 	 	 		 7,035	 218	 7,253
Transfer	in	(out)	 	 	 654	 (654)	 -
31 December 2016 110,038 - 110,038
Accumulated amortisation:	 	 	 	
1	January	2015		 		 69,563	 -	 69,563
Amortisation	for	the	year	 9,185	 -	 9,185
31	December	2015	 78,748	 -	 78,748
Amortisation	for	the	year	 12,340	 -	 12,340
31 December 2016 91,088 - 91,088
Net book value	 		
31 December 2015 23,601 436 24,037
31 December 2016 18,950 - 18,950
Amortisation for the year    
2015              9,185
2016              12,340

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ซึ่งตัดจ�าหน่ายเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่โดย
ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนรวมประมาณ	65	ล้านบาท	และ	56	ล้านบาท	ตามล�าดับ	 (เฉพาะ
บริษัทฯ:	65	ล้านบาท	และ	56	ล้านบาท	ตามล�าดับ)

As	at	31	December	2016	and	2015,	certain	computer	software	items	were	fully	amortised	but	are	still	 in	use.	The	
original	costs,	before	deducting	accumulated	amortisation,	of	those	assets	amounted	to	approximately	Baht	65	million	
and	Baht	56	million,	respectively.	(The	Company	only:	Baht	65	million	and	Baht	56	million,	respectively.)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

Separate financial statements

Computer software
Computer Software 
under development Total

(Unit: Thousand Baht)
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18.   สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
18.1  สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากรายการดังต่อไปนี้

18.  Deferred tax assets/liabilities and income tax expense
18.1  Deferred tax assets/liabilities
Deferred	tax	assets	and	liabilities	consisted	of	tax	effects	as	shown	below.

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ Consolidated and separate financial statements

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่แสดงในงบก�าไรขาดทุนและ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

Change in deferred tax 
assets/liabilities reported in 
the statements of compre-

hensive income for the years 
ended 31 December

31 ธันวาคม 2559
31 December

2016
31 December

20152559 201631 ธันวาคม 2558 2558 2015

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 	 	 	
ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว	 3,323,959	 3,333,531	 (9,572)	 519,341
ส�ารองค่าสินไหมทดแทน	 11,896	 13,335	 (1,439)	 (5,974)
ส�ารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	 40,083	 35,710	 4,373	 2,162
อื่นๆ							 	 	 	 	 		 644	 353	 291	 98
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี		 3,376,582 3,382,929 (6,347) 515,627
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 	 	 	
เงินลงทุนเผื่อขาย		 		 553,337	 996,491	 (443,154)	 (388,154)
อื่นๆ							 	 	 	 	 		 4,647	 3,519	 1,128	 3,284
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 557,984 1,000,010 (442,026) (384,870)
สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 2,818,598 2,382,919 435,679 900,497

Deferred tax assets		 	 	 	
Reserves	for	long-term	insurance	contracts	 3,323,959	 3,333,531	 (9,572)	 519,341
Loss	reserves	and	outstanding	claims	 11,896	 13,335	 (1,439)	 (5,974)
Provisions	for	long-term	employee	benefits	 40,083	 35,710	 4,373	 2,162
Others				 	 	 	 	 		 644	 353	 291	 98
Total deferred tax assets			 3,376,582 3,382,929 (6,347) 515,627
Deferred tax liabilities	 	 	 	
Available-for-sale	investments	 553,337	 996,491	 (443,154)	 (388,154)
Others				 	 	 	 	 		 4,647	 3,519	 1,128	 3,284
Total deferred tax liabilities	 557,984 1,000,010 (442,026) (384,870)
Total deferred tax liabilities	 2,818,598 2,382,919 435,679 900,497

18.2  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	สรุปได้ดังนี้

18.2  Income tax expenses
Income	tax	expenses	for	the	years	ended	31	December	2016	and	2015	are	made	up	as	follows:

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ Consolidated and separate financial statements
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม For the years ended 31 December

(หน่วย: พันบาท)

2559 20162558 2015

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคล			 1,962,818	 1,286,285
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	 7,338	 4,475
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:		 	
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	 (994,350)	 (512,112)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน  975,806 778,648

Current income tax:
Corporate	income	tax	charge	 1,962,818	 1,286,285
Adjustment	in	respect	of	income	tax	of	previous	year	 7,338	 4,475
Deferred tax:			
Relating	to	origination	and	reversal	of	temporary	differences			 (994,350)	 (512,112)
Income tax expenses reported  in profits or losses  975,806 778,648

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)
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หลักประกันตราสารอนุพันธ์	 264,500	 336,000	 264,500	 336,000
ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า	 46,204	 58,030	 46,204	 58,030
เงินมัดจ�า		 	 	 	 	 		 45,909	 48,138	 20,037	 48,072
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	 286,497	 69,705	 286,497	 69,705
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		 14,142	 12,567	 14,142	 12,567
อื่นๆ							 	 	 	 	 		 42,386	 22,801	 36,271	 20,193
รวมสินทรัพย์อื่น    699,638 547,241 667,651 544,567

Derivative	margin			 264,500	 336,000	 264,500	 336,000
Prepaid	rental	expenses	 46,204	 58,030	 46,204	 58,030
Deposits		 	 	 	 	 		 45,909	 48,138	 20,037	 48,072
Receivable	from	sales	of	investments	 286,497	 69,705	 286,497	 69,705
Prepaid	expenses	 	 14,142	 12,567	 14,142	 12,567
Others				 	 	 	 	 		 42,386	 22,801	 36,271	 20,193
Total other assets  699,638 547,241 667,651 544,567

รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	ธันวาคม	2559	และ	2558	สามารถ
แสดงได้ดังนี้

Reconciliation	between	accounting	profits	and	income	tax	expense	for	the	years	ended	31	December	2016	and	2015	
are	as	follows:

งบการเงินเฉพาะกิจการ Separate financial statementsงบการเงินรวม Consolidated financial statements

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม For the years ended 31 DecemberFor the years ended 31 Decemberส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย: พันบาท)

2559 20162559 20162558 20152558 2015

ก�าไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,076,184 4,886,799 6,098,171 4,891,966
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	 15%,	20%	 15%,	20%	 20%	 20%
จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	 1,215,237	 977,360	 1,219,634	 978,393
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	 7,338	 4,475	 7,338	 4,475
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือ
	 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี	 (246,769)	 (203,187)	 (251,166)	 (204,220)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 975,806 778,648 975,806 778,648

Accounting profit before income tax expenses  6,076,184 4,886,799 6,098,171 4,891,966
Corporate	income	tax	rates	 15%,	20%	 15%,	20%	 20%	 20%
Income	tax	expenses	at	the	tax	rates	 1,215,237	 977,360	 1,219,634	 978,393
Adjustment	in	respect	of	income	tax	of	previous	year	 7,338	 4,475	 7,338	 4,475
Net	tax	effect	on	income	or	expenses	that	are	not	taxable	or	
	 not	deductible	in	determining	taxable	profits		 (246,769)	 (203,187)	 (251,166)	 (204,220)
Income tax expenses recognised in profits or losses 975,806 778,648 975,806 778,648

จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	
สรุปได้ดังนี้

The	amounts	of	income	taxes	relating	to	each	component	of	other	comprehensive	income	(loss)	for	the	years	ended	
31	December	2016	and	2015	are	as	follows:

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
Consolidated and separate financial statements

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
For the years ended 31 December

(หน่วย: พันบาท)

2559
2016

2558
2015

ภาษีเงินได้ที่เกิดจาก		
	 (ก�าไร)	ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	 (1,058,119)	 209,438
	 ก�าไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายที่โอนไปรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	 499,513	 178,715
	 (ก�าไร)	ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (66)	 231
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของ (ก�าไร) ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (558,672) 388,384

Income	taxes	relating	to:	 	
	 (Gains)	losses	on	revaluation	of	available-for-sale	investments	 (1,058,119)	 209,438
	 Gains	on	sales	of	available-for-sale	investment	transferred	to
	 	 recognised	in	profit	or	loss		 499,513	 178,715
	 Actuarial	(gain)	loss	 (66)	 231
Income taxes (revenues) expenses as reported in statements of 
 comprehensive income  (558,672) 388,384

19. สินทรัพย์อื่น

19. Other assets

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

Separate financial statementsConsolidated financial statements

งบการเงนิรวม
31 ธันวาคม 2558

31 December 201531 December 2015

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559

31 December 201631 December 2016

31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)
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20. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 20. Insurance contract liabilities

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

หนี้สิน
ตามสัญญา
ประกันภัย

Insurance 
contract 
liabilities

Insurance 
contract 
liabilities

หนี้สิน
ตามสัญญา
ประกันภัย

หนี้สิน
ส่วนที่เอา

ประกันภัยต่อ
Reinsurance of 

liabilities
Reinsurance of 

liabilities

หนี้สิน
ส่วนที่เอา

ประกันภัยต่อสุทธิ Net Netสุทธิ

ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว	 233,412,294	 -	 233,412,294	 207,308,208	 -	 207,308,208
ส�ารองค่าสินไหมทดแทน		 	 	 	 	
	 ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว	 174,258	 (115,188)	 59,070	 253,681	 (99,422)	 154,259
	 ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	 59,482	 -	 59,482	 66,675	 -	 66,675
ส�ารองเบี้ยประกันภัย		 	 	 	 	
	 ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	 1,134,217	 (259,031)	 875,186	 1,074,854	 (272,632)	 802,222
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย	 137,008	 -	 137,008	 154,767	 -	 154,767
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย		 8,181,404	 -	 8,181,404	 7,992,847	 -	 7,992,847
รวมหนี้สินจากสัญญาประกันภัย 243,098,663 (374,219) 242,724,444 216,851,032 (372,054) 216,478,978

Reserves	for	long-term	insurance	contracts	 233,412,294	 -	 233,412,294	 207,308,208	 -	 207,308,208
Loss	reserves		 	 	 	 	
	 Reserves	for	reported	losses	 174,258	 (115,188)	 59,070	 253,681	 (99,422)	 154,259
	 Reserves	for	losses	incurred	but	not	yet	reported	 59,482	 -	 59,482	 66,675	 -	 66,675
Premium	reserves		 	 	 	 	
	 Unearned	premium	reserves	 1,134,217	 (259,031)	 875,186	 1,074,854	 (272,632)	 802,222
Unpaid	policy	benefits		 137,008	 -	 137,008	 154,767	 -	 154,767
Other	insurance	liabilities		 8,181,404	 -	 8,181,404	 7,992,847	 -	 7,992,847
Total insurance contract liabilities 243,098,663 (374,219) 242,724,444 216,851,032 (372,054) 216,478,978

ในระหว่างปี	2559	และ	2558	ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้เข้าท�าสัญญาประกันภัยต่อเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัย	ถึง
แม้ว่าฝ่ายบรหิารจะบริหารความเสีย่งโดยการพจิารณาภาระความเสยีหายสทุธจิากการรบัประกัน	อย่างไรก็ตาม	ฝ่ายบรหิารยงัได้เปิดเผยภาระ
หนี้สินตามสัญญาประกันทั้งในส่วนของความเสียหายรวมและความเสียหายสุทธิ

20.1  ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

During	 the	 years	 2016	and	2015,	 the	Company’s	management	 has	 entered	 into	 reinsurance	 contracts	 in	order	 to	
manage	insurance	risk.	Although	the	management	manages	this	risk	by	considering	obligations	on	net	losses	insurance,	
but	the	management	also	discloses	the	liabilities	under	insurance	contracts,	both	in	terms	of	gross	insurance	and	net	
insurance.	

20.1  Reserves for long-term insurance contracts

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย: พันบาท)

2559 2558

ยอดคงเหลือต้นปี		 	 	 207,308,208	 177,434,671
ส�ารองเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ประกันภัยใหม่และกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ	 33,339,745	 35,478,325
ส�ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์	กรมธรรม์ประกันภัย
	 ขาดอายุ	การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย	ฯลฯ	 (6,890,629)	 (5,949,818)
ส�ารองเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	จากการทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน	 (345,030)	 345,030
ยอดคงเหลือปลายปี   233,412,294 207,308,208

Balances	-	beginning	of	the	years	 207,308,208	 177,434,671
Reserved	increased	for	new	businesses	and	inforce	policies	 33,339,745	 35,478,325
Reserves	decreased	for	death,	maturities,	benefits,	
	 claims,	lapses	and	surrender	 (6,890,629)	 (5,949,818)
Reserved	increased	(decreased)	for	testing	the	adequacy	
	 of	liabilities		 	 		 (345,030)	 345,030
Balances - end of the years 233,412,294 207,308,208

Consolidated and separate financial statements

(Unit: Thousand Baht)

31 December 201531 December 2016

Consolidated and separate financial statements
For the years ended 31 December

2016 2015

(Unit: Thousand Baht)
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ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :	 	 	 	 	 	 	 	
	 -	ณ	สิ้นปีอุบัติเหตุ		 	 	 	 1,661,423	 1,646,403	 1,544,546	 1,605,847	 1,659,465	 1,701,661	
	 -	หนึ่งปีถัดไป		 	 	 	 	 	 1,770,080	 1,741,024	 1,642,038	 1,656,306	 1,734,315	 -	
	 -	สองปีถัดไป		 	 	 	 	 	 1,711,240	 1,742,386	 1,645,912	 1,658,823	 -	 -	
	 -	สามปีถัดไป		 	 	 	 	 	 1,711,240	 1,742,386	 1,645,912	 -	 -	 -	
	 -	สี่ปีถัดไป		 	 	 	 	 	 	 1,711,240	 1,742,386	 -	 -	 -	 -	
	 -	ห้าปีถัดไป	 	 	 	 	 	 	 1,711,240	 -	 -	 -	 -	 -	
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	 17,833	 1,775,158	 1,743,501	 1,647,839	 1,663,838	 1,750,945	 1,888,963	 10,488,077
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	 -	 (1,771,240)	 (1,742,386)	 (1,645,912)	 (1,658,823)	 (1,734,315)	 (1,701,661)	 (10,254,337)
รวมส�ารองค่าสินไหมทดแทน
 ก่อนการประกันภัยต่อ  17,833 3,918 1,115 1,927 5,015 16,630 187,302 233,740

Estimate of Claims incurred:	 	 	 	 	 	 	 	
	 -	At	end	of	accident	year	 	 1,661,423	 1,646,403	 1,544,546	 1,605,847	 1,659,465	 1,701,661	
	 -	One	year	later		 	 	 	 1,770,080	 1,741,024	 1,642,038	 1,656,306	 1,734,315	 -	
	 -	Two	year	later		 	 	 	 1,711,240	 1,742,386	 1,645,912	 1,658,823	 -	 -	
	 -	Three	year	later		 	 	 1,711,240	 1,742,386	 1,645,912	 -	 -	 -	
	 -	Four	year	later	 	 	 	 1,711,240	 1,742,386	 -	 -	 -	 -	
	 -	Five	year	later		 	 	 	 1,711,240	 -	 -	 -	 -	 -	
Estimate	of	cumulative	claims	incurred	 17,833	 1,775,158	 1,743,501	 1,647,839	 1,663,838	 1,750,945	 1,888,963	 10,488,077
Cumulative	payments	to	date	 -	 (1,771,240)	 (1,742,386)	 (1,645,912)	 (1,658,823)	 (1,734,315)	 (1,701,661)	 (10,254,337)
Total claims provision - 
 gross of reinsurance 17,833 3,918 1,115 1,927 5,015 16,630 187,302 233,740

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

2559

2559

2559 2016รวม Total2558 20152557 20142556 20132555 20122554 2011

2558

2558

20.2  ส�ารองค่าสินไหมทดแทน 20.2  Loss reserves

20.3  ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 20.3  Unearned premium reserves

20.4  ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
20.4.1  ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

20.4  Claims development table
20.4.1  Claims development table - gross of reinsurance

ยอดคงเหลือต้นปี		 	 	 320,356	 315,052
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีปัจจุบัน	 1,911,247	 1,734,751
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี	 (1,997,863)	 (1,729,447)
ยอดคงเหลือปลายปี   233,740 320,356

Balances	-	beginning	of	the	years	 320,356	 315,052
Claims	incurred	in	the	current	years	 1,911,247	 1,734,751
Claims	paid	during	the	years	 (1,997,863)	 (1,729,447)
Balances - end of the years 233,740 320,356

ยอดคงเหลือต้นปี		 	 	 1,074,854	 1,056,888
เบี้ยประกันภัยรับส�าหรับปี	 3,124,596	 2,954,373
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปีปัจจุบัน	 (3,065,233)	 (2,936,407)
ยอดคงเหลือปลายปี   1,134,217 1,074,854

Balances	-	beginning	of	the	years	 1,074,854	 1,056,888
Premium	written	for	the	years	 3,124,596	 2,954,373
Premium	earned	for	the	years	 (3,065,233)	 (2,936,407)
Balances - end of the year 1,134,217 1,074,854

ก่อนปี 2554 Before 2011ปีอุบัติเหตุ Accident year

Consolidated and separate financial statements

Consolidated and separate financial statements

Consolidated and separate financial statements

For the years ended 31 December

For the years ended 31 December

2016

2016

2015

2015

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:	 	 	 	 	 	 	 	
	 -	ณ	สิ้นปีอุบัติเหตุ		 	 	 	 1,661,423	 1,646,403	 1,544,546	 1,605,847	 1,659,465	 1,701,661	
	 -	หนึ่งปีถัดไป		 	 	 	 	 	 1,770,080	 1,741,024	 1,642,038	 1,656,306	 1,734,315	 -	
	 -	สองปีถัดไป		 	 	 	 	 	 1,711,240	 1,742,386	 1,645,912	 1,658,823	 -	 -	
	 -	สามปีถัดไป		 	 	 	 	 	 1,711,240	 1,742,386	 1,645,912	 -	 -	 -	
	 -	สี่ปีถัดไป		 	 	 	 	 	 	 1,711,240	 1,742,386	 -	 -	 -	 -	
	 -	ห้าปีถัดไป	 	 	 	 	 	 	 1,711,240	 -	 -	 -	 -	 -	
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	 17,833	 1,775,158	 1,743,501	 1,647,839	 1,663,838	 1,743,141	 1,781,579	 10,372,889
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	 -	 (1,771,240)	 (1,742,386)	 (1,645,912)	 (1,658,823)	 (1,734,315)	 (1,701,661)	 (10,254,337)
รวมส�ารองค่าสินไหมทดแทน
 หลังการประกันภัยต่อ  17,833 3,918 1,115 1,927 5,015 8,826 79,918 118,552

Estimate of Claims incurred:	 	 	 	 	 	 	 	
	 -	At	end	of	accident	year	 	 1,661,423	 1,646,403	 1,544,546	 1,605,847	 1,659,465	 1,701,661	
	 -	One	year	later		 	 	 	 1,770,080	 1,741,024	 1,642,038	 1,656,306	 1,734,315	 -	
	 -	Two	year	later		 	 	 	 1,711,240	 1,742,386	 1,645,912	 1,658,823	 -	 -	
	 -	Three	year	later		 	 	 1,711,240	 1,742,386	 1,645,912	 -	 -	 -	
	 -	Four	year	later	 	 	 	 1,711,240	 1,742,386	 -	 -	 -	 -	
	 -	Five	year	later		 	 	 	 1,711,240	 -	 -	 -	 -	 -	
Estimate	of	cumulative	claims	incurred	 17,833	 1,775,158	 1,743,501	 1,647,839	 1,663,838	 1,743,141	 1,781,579	 10,372,889
Cumulative	payments	to	date	 -	 (1,771,240)	 (1,742,386)	 (1,645,912)	 (1,658,823)	 (1,734,315)	 (1,701,661)	 (10,254,337)
Total claims provision - 
 net of reinsurance  17,833 3,918 1,115 1,927 5,015 8,826 79,918 118,552

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

2559 รวม25582557255625552554

20.4.2  ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 20.4.2  Claims development table - net of reinsurance

ก่อนปี 2554ปีอุบัติเหตุ

20.5  ข้อสมมติที่ส�าคัญ
20.5.1  ข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่าส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
บริษัทฯใช้วิธีการวัดมูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยระยะยาวด้วยวิธี	Net	Premium	Valuation	(“NPV”)	ซึ่งใช้วิธีการประมาณการกระแส
เงินสดจากเบ้ียประกันภยัและผลประโยชน์จ่าย	ภายใต้วิธ	ีNPV	บรษิทัฯประมาณการเบ้ียประกันภยัท่ีจะได้รบัด้วยวิธกีารทางคณติศาสตร์ประกันภยั	
และใช้ข้อสมมตใินการวัดมลูค่าโดยค�านงึถึงอตัราคดิลด	อตัราการเสยีชวิีต	และอตัราการทพุพลภาพ	โดยมกีารบวกส่วนเพิม่	(Margin)	ส�าหรบั
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกรมธรรม์	วิธีการนี้จะไม่มีการใช้ข้อสมมติในเรื่องอัตราคงอยู่ของกรมธรรม์	(Persistency	rate)

ข้อสมมติที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	สรุปได้ดังนี้	

(ก)	อัตราการตาย	อัตราการเจ็บป่วย	และอัตราการอยู่รอด
	 	 อ้างอิง	ตารางมรณะไทยประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรม	และตารางบ�านาญไทยซึ่งเป็นไปตามประกาศ	คปภ.
(ข)	อัตราคิดลด
	 	 อัตราคิดลดในการค�านวณส�ารอง	 ใช้อัตราดอกเบ้ียไม่สูงกว่าอัตราดอกเบ้ียที่ใช้ในการก�าหนดอัตราเบ้ียประกันภัยและไม่สูงกว่าร้อยละ	
	 	 6	ต่อปี

20.5.2  ข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่าของส�ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
บรษิทัฯได้ประมาณการค่าสนิไหมทดแทนส�าหรบัสญัญาระยะสัน้โดยได้ค�านงึค่าสนิไหมทดแทนทีเ่กิดข้ึนแล้วแต่ยังไม่ได้รบัรายงาน	โดยข้อสมมติ
ในการค�านวณจะใช้จากข้อมูลล่าสุดที่บริษัทฯทราบ	 ณ	 วันที่รายงาน	 ซ่ึงประมาณการจากข้อมูลที่เก็บจากในอดีตและการใช้ดุลยพินิจ																									
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

20.5  Key assumptions
20.5.1  Assumptions used in the measurement of insurance reserves for long-term insurance contracts.
The	Company	measures	insurance	contract	with	Net	Premium	Valuation	method	by	using	cash	flows	estimation	from	
premiums	and	benefits	payment.	The	Company	estimates	premiums	by	actuarial	methods	and	use	assumptions	such	
as	discount	rate,	mortality	rate,	and	disability	rate	by	plus	margin	for	administration	expenses.	This	method	excludes	
persistency	rate.

The	key	assumptions	in	the	actuarial	method	was	summarised	as	follows:

(A)	Mortality	rates,	morbidity	rates	and	longevity	rates
	 	 According	to	Thailand	mortality	tables	on	industry	type	and	Thailand	pensions	table	that	were	announced	by	the	OIC.
(B)	Discount	rate
	 	 The	discount	rate	in	calculating	the	reserve	was	not	higher	than	the	interest	rate	that	determine	premium	rates	and	
	 	 not	more	than	6	percent	per	year.

20.5.2  Assumptions used in claims incurred but not reported.
The	Company	estimated	claims	for	short-term	contracts	by	considering	their	claims	 incurred	but	not	reported.	The	
assumptions	used	in	the	calculation	as	at	the	date	of	the	latest	report,	which	estimated	from	data	collected	in	the	past	
and	judgement	of	the	Company’s	actuary.

2016 Total20152014201320122011Before 2011Accident year

Consolidated and separate financial statements

(Unit: Thousand Baht)
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20.6  ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย 20.6  Unpaid policy benefits

20.7  หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย 20.7  Other insurance liabilities

22. ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 22. Employee benefit obligations

21. เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทฯมียอดค้างเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อจ�าแนกตามประเภทหนี้สิน	ดังนี้

21. Reinsurance payables
As	at	31	December	2016	and	2015,	the	Company	has	reinsurance	payables	classified	by	type	of	liabilities	as	follows:

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ Consolidated and separate financial statements

Consolidated and separate financial statements

Consolidated and separate financial statementsงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2558 31 December 2015

31 December 2015

31 December 2015

31 December 2016

31 December 2016

31 December 201631 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

เงินค่ามรณกรรม					 100,209	 103,180
เงินครบก�าหนด		 	 		 29,110	 43,085
เงินจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์	 4,856	 4,678
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย	 2,833	 3,824
รวมผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย 137,008 154,767

Death	benefit						 100,209	 103,180
Maturity	payment			 29,110	 43,085
Benefit	payment	under	policies	 4,856	 4,678
Surrender		 	 	 	 		 2,833	 3,824
Total unpaid policy benefits 137,008 154,767

เงินครบที่ยังไม่ช�าระจากกรมธรรม์ประกันภัย	 7,456,815	 7,296,689
เบี้ยประกันรับล่วงหน้า	 634,337	 603,111
เจ้าหนี้กรณียกเว้นค่าเบี้ยประกันภัย	 90,252	 93,047
รวมหนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย 8,181,404 7,992,847

Deposit	from	insurance	contracts	 7,456,815	 7,296,689
Premiums	received	in	advance	 634,337	 603,111
Payable	to	policyholders	on	exempted	premiums	 90,252	 93,047
Total other insurance liabilities 8,181,404 7,992,847

เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย	 592,515	 495,315
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 592,515 495,315

Amount	due	to	reinsurances	 592,515	 495,315
Total reinsurance payables 592,515 495,315

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
31 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

ส�ารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	 201,806	 179,646	 200,415	 178,550
รวมผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 201,806 179,646 200,415 178,550

Provisions	for	long-term	employee	benefits	 201,806	 179,646	 200,415	 178,550
Total employee benefit obligations 201,806 179,646 200,415 178,550

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)

Separate financial statementsConsolidated financial statements
31 December 201531 December 2015 31 December 201631 December 2016

(Unit: Thousand Baht)
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จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	 ส�าหรับปีสิ้น
สุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	แสดงได้ดังนี้

Provision	for	long-term	employee	benefits,	which	represents	compensation	payable	to	employees	after	they	retire,	and	
other	long-term	benefits	for	the	years	ended	31	December	2016	and	2015	were	as	follows:

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย: พันบาท)

25592559 25582558

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นป	ี 179,646	 168,620	 178,550	 167,734
ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	:	 	 	 	
	 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	 19,431	 19,284	 19,217	 19,138
	 ต้นทุนดอกเบี้ย	 	 		 6,294	 6,323	 6,256	 6,290
ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:	 	 	 	
	 (ก�าไร)	ขาดทุนจากการประมาณการ
	 	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 	 	
	 	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
	 	 	ด้านประชากรศาสตร์	 -	 (8,390)	 -	 (8,340)
	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน		 8,522	 6,651	 8,477	 6,602
	 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	 (4,985)	 (2,717)	 (4,983)	 (2,749)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	 (7,102)	 (10,125)	 (7,102)	 (10,125)
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 201,806 179,646 200,415 178,550

Provision for long-term employee benefits at 
 beginning of years	 179,646	 168,620	 178,550	 167,734
Included	in	profit	or	loss:	 	 	 	
	 Current	service	cost		 19,431	 19,284	 19,217	 19,138
	 Interest	cost			 	 	 	 6,294	 6,323	 6,256	 6,290
Included	in	other	comprehensive	income:	 	 	 	
	 Actuarial	(gain)	loss	arising	from
	 	 Demographic	assumptions	changes	 -	 (8,390)	 -	 (8,340)
	 Financial	assumptions	changes		 8,522	 6,651	 8,477	 6,602
	 Experience	adjustments	 (4,985)	 (2,717)	 (4,983)	 (2,749)
Benefits	paid	during	the	years	 (7,102)	 (10,125)	 (7,102)	 (10,125)
Provision for long-term employee benefits at end of years 201,806 179,646 200,415 178,550

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน	 1	 ปีข้างหน้า	 เป็นจ�านวนประมาณ	 9.0	 ล้านบาท	
(เฉพาะบริษัทฯ:	จ�านวน	9.0	ล้านบาท)	(2558:	จ�านวน	3.5	ล้านบาท	เฉพาะบริษัทฯ:	จ�านวน	3.5	ล้านบาท)	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัท
ย่อยประมาณ	20	ปี	และ	23	ปี	ตามล�าดับ	(เฉพาะบริษัทฯ:	20	ปี	และ	23	ปี	ตามล�าดับ)

ข้อสมมติที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	สรุปได้ดังนี้

The	Company	and	its	subsidiaries	expect	to	pay	Baht	9.0	million	of	long-term	employee	benefits	during	the	next	year	
(The	Company	only:	Baht	9.0	million)	(2015:	Baht	3.5	million,	the	Company	only:	Baht	3.5	million).

As	at	31	December	2016	and	2015,	the	weighted	average	duration	of	the	liabilities	for	long-term	employee	benefit	is	
20	years	and	23	years,	respectively.	(The	Company	only:	20	years	and	23	years,	respectively.)

Significant	actuarial	assumptions	are	summarised	below:	

งบการเงนิรวม
Consolidated financial statements

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
Separate financial statements

2559 20162559 20162558 20152558 2015

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)
(% per annum)(% per annum)(% per annum)(% per annum)

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลดส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 3.50%	 3.75%	 3.50%	 3.75%
อัตราคิดลดส�าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	 3.50%	 3.75%	 3.50%	 3.75%
อัตราเงินเฟ้อของราคาทองรูปพรรณ	 5.00%	 6.00%	 5.00%	 6.00%
อัตราการขึ้นเงินเดือน		 6.00%	 6.00%	 6.00%	 6.00%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน
	 (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน)	 3.20%,	9.30%	 3.20%,	9.30%	 3.20%,	9.30%	 3.20%,	9.30%
ราคาทองรูปพรรณต่อน�้าหนัก	1	บาท	(บาท)	 21,000	 19,000	 21,000	 19,000

Discount	rate	for	defined	benefit	plans	 3.50%	 3.75%	 3.50%	 3.75%
Discount	rate	for	other	long-term	employee	benefits		 3.50%	 3.75%	 3.50%	 3.75%
Inflation	rate	for	gold	price	 5.00%	 6.00%	 5.00%	 6.00%
Salary	increase	rate		 6.00%	 6.00%	 6.00%	 6.00%
Turnover	rate	
	 (depending	on	age	of	employee)	 3.20%,	9.30%	 3.20%,	9.30%	 3.20%,	9.30%	 3.20%,	9.30%
Gold	per	weight	of	1	Baht	(Baht)	 21,000	 19,000	 21,000	 19,000

Separate financial statementsConsolidated financial statements
For the years ended 31 DecemberFor the years ended 31 December

20162016 20152015

(Unit: Thousand Baht)
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งบการเงนิรวม Consolidated
financial statements

งบการเงนิเฉพาะกิจการ Separate
financial statements

(หน่วย: พันบาท)

(ร้อยละต่อปี)
(% per annum)

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	
2559	สรุปได้ดังนี้

The	result	of	sensitivity	analysis	for	significant	assumptions	that	affect	the	present	value	of	the	long-term	employee	
benefit	obligation	as	at	31	December	2016	are	summarised	below:

ข้อสมมติเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น (ลดลง) Assumptions 

increase (decrease)

จ�านวนผลประโยชน์
เพิ่มขึ้น (ลดลง) Amount                        

increase (decrease)
Amount                        

increase (decrease)

จ�านวนผลประโยชน์
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

อัตราคิดลด		 	 	 	 		 0.25%	 (5,230)	 (5,199)
อัตราคิดลด		 	 	 	 		 (0.25%)	 5,439	 5,408
อัตราเงินเฟ้อของราคาทอง	 1.00%	 2,288	 2,283
อัตราเงินเฟ้อของราคาทอง	 (1.00%)	 (2,072)	 (2,067)
อัตราการขึ้นเงินเดือน		 0.25%	 4,662	 4,634
อัตราการขึ้นเงินเดือน		 (0.25%)	 (4,504)	 (4,476)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน	 10.00%	 (7,483)	 (7,441)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน	 (10.00%)	 7,887	 7,842
ราคาทองรูปพรรณต่อน�้าหนัก	1	บาท		 10.00%	 3,511	 3,497
ราคาทองรูปพรรณต่อน�้าหนัก	1	บาท		 (10.00%)	 (3,511)	 (3,497)

Discount	rate		 	 		 0.25%	 (5,230)	 (5,199)
Discount	rate		 	 		 (0.25%)	 5,439	 5,408
Inflation	rate	of	gold	price	 1.00%	 2,288	 2,283
Inflation	rate	of	gold	price	 (1.00%)	 (2,072)	 (2,067)
Salary	increase	rate	 0.25%	 4,662	 4,634
Salary	increase	rate	 (0.25%)	 (4,504)	 (4,476)
Turnover	rate		 	 		 10.00%	 (7,483)	 (7,441)
Turnover	rate		 	 		 (10.00%)	 7,887	 7,842
Gold	per	weight	of	1	Baht		 10.00%	 3,511	 3,497
Gold	per	weight	of	1	Baht		 (10.00%)	 (3,511)	 (3,497)

23. หนี้สินอื่น
23. Other liabilities

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
31 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

ค่าบ�าเหน็จค้างจ่าย			 682,353	 468,619	 681,780	 468,199
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		 		 396,966	 387,177	 397,133	 386,076
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับเงินแล้วแต่
	 กรมธรรม์ยังไม่อนุมัติ	 304,632	 301,943	 304,632	 301,943
เงินรับรอการโอนบัญชี	 116,079	 64,634	 116,079	 64,634
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย	 118,241	 135,416	 118,241	 135,416
เงินค้างจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์	 88,082	 51,123	 88,082	 51,123
ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย	 40,920	 30,248	 40,801	 30,248
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้นค้างจ่าย	 157,857	 176,971	 156,924	 175,957
อื่นๆ							 	 	 	 	 		 49,922	 24,353	 43,563	 21,690
รวมหนี้สินอื่น      1,955,052 1,640,484 1,947,235 1,635,286

Accrued	commission	expenses	 682,353	 468,619	 681,780	 468,199
Accrued	expenses		 396,966	 387,177	 397,133	 386,076
Premium	received	for	policies	not	yet	
	 approved	 	 	 	 		 304,632	 301,943	 304,632	 301,943
Amounts	received	awaiting	transfer	 116,079	 64,634	 116,079	 64,634
Specific	Business	Tax	payable	 118,241	 135,416	 118,241	 135,416
Payable	from	purchases	of	investments	 88,082	 51,123	 88,082	 51,123
Withholding	tax	payable	 40,920	 30,248	 40,801	 30,248
Short-term	employee	benefit	payables	 157,857	 176,971	 156,924	 175,957
Others				 	 	 	 	 		 49,922	 24,353	 43,563	 21,690
Total other liabilities 1,955,052 1,640,484 1,947,235 1,635,286

(Unit: Thousand Baht)

Separate financial statementsConsolidated financial statements
31 December 201531 December 2015 31 December 201631 December 2016

(Unit: Thousand Baht)
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24. ทุนที่ออกและช�าระแล้ว/ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
รายการกระทบยอดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	มีดังนี้

24. Issued and paid-up share capital/share premium
Reconciliation	for	the	years	ended	31	December	2016	and	2015	is	as	follows:

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
Consolidated and separate financial statements

ส�ารองส่วนทุน
จากการจ่ายโดย
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

Capital reserve
on share-based 

payments
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

Share premiumหุ้นสามัญที่ออก   
และช�าระแล้ว

Issued and paid-up 
share capital

ทุนจดทะเบียน
Registered

จ�านวนหุ้น                   
(พันหุ้น)

Number of shares
(Thousand shares)

Number of shares
(Thousand shares)จ�านวนหุ้น                   

(พันหุ้น)พันบาท

Thousand 
Baht

Thousand 
Baht

Thousand 
Baht

Thousand 
Baht

พันบาท พันบาทพันบาท

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2558	 1,708,000	 1,708,000	 1,697,850	 1,697,850	 2,987,540	 103,822
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์																		
	 (หมายเหตุ	25)		 	 	 	 -	 -	 5,961	 5,961	 143,059	 24,339
โอนส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
		เกณฑ์เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจากการ
		ใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่	2	 -	 -	 -	 -	 89,327	 (89,327)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,708,000 1,708,000 1,703,811 1,703,811 3,219,926 38,834
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์																	
	 (หมายเหตุ	25)		 	 	 	 -	 -	 2,142	 2,142	 51,415	 11,005
โอนส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
		เกณฑ์เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจากการ
		ใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่	2	 -	 -	 -	 -	 38,516	 (38,516)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,708,000 1,708,000 1,705,953 1,705,953 3,309,857 11,323

Balances	as	at	1	January	2015	 1,708,000	 1,708,000	 1,697,850	 1,697,850	 2,987,540	 103,822
Expenses	in	respect	of	share-based																			
	 payments	(Note	25)	 	 -	 -	 5,961	 5,961	 143,059	 24,339
Transfer	capital	reserve	for	share-based	payment	
		transactions	to	premium	on	share	capital	
		as	a	result	of	warrant	No.	2	exercise			 -	 -	 -	 -	 89,327	 (89,327)
Balances as at 31 December 2015 1,708,000 1,708,000 1,703,811 1,703,811 3,219,926 38,834
Expenses	in	respect	of	share-based																		
	 payments	(Note	25)	 	 -	 -	 2,142	 2,142	 51,415	 11,005
Transfer	capital	reserve	for	share-based	payment
		transactions	to	premium	on	share	capital		
		as	a	result	of	warrant	No.	2	exercise	 -	 -	 -	 -	 38,516	 (38,516)
Balances as at 31 December 2016 1,708,000 1,708,000 1,705,953 1,705,953 3,309,857 11,323

25. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	2	ของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2550	มีมติอนุมัติให้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่	1	ชนิดระบุชื่อและ
โอนเปลี่ยนมือไม่ได้เพื่อการเสนอขายแก่พนักงานจ�านวน	20	ล้านหน่วย	โดยในรุ่นที่	1	มีการจัดสรรทั้งสิ้น	12.85	ล้านหน่วย	คงเหลือสิทธิที่
ยังไม่ได้จัดสรรจ�านวน	7.15	ล้านหน่วย	โดยมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	26	เมษายน	2554	อนุมัติให้ยกเลิกใบส�าคัญแสดงสิทธิ
รุ่นที่	1	จ�านวน	7.15	ล้านหน่วยดังกล่าว	และอนุมัติให้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่	2	ชนิดระบุชื่อและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้จ�านวน	7.15	ล้าน
หน่วยแทน	และได้มีการจัดสรรให้พนักงานโดยก�าหนดให้วันที่	1	เมษายน	2555	เป็นวันให้สิทธิแก่พนักงานและ/หรือผู้บริหาร	

รายละเอียดการอนุมัติการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานสรุปได้ดังนี้

25. Share-based payments - warrants
On	23	November	2007,	the	Extraordinary	General	Meeting	No.	2	of	the	Company’s	shareholders	passed	a	resolution	
approving	the	issuance	of	20	million	units	of	registered	and	non-transferrable	warrants	(Warrant	No.	1)	to	be	allotted	
to	employees.	The	Company	already	allocated	12.85	million	units	of	Warrant	No.	1	to	employees,	leaving	7.15	million	
units	unallocated.	On	26	April	2011,	the	Annual	General	Meeting	of	shareholders	of	the	Company	passed	a	resolution	
approving	the	cancellation	of	the	unallocated	7.15	million	units	of	Warrant	No.	1	and	the	issuance	of	7.15	million	units	
of	registered	and	non-transferrable	warrants	(Warrant	No.	2)	in	place	of	the	cancelled	Warrant	No.	1,	which	were	already	
allocated	to	employee	and	the	grant	date	is	stipulated	to	be	1	April	2012.	
	
The	allocations	of	warrants	to	employees	can	be	summarised	as	follows:

จ�านวนใบส�าคญัแสดงสทิธิ Number of units of warrants

(หน่วย: พันบาท)

รวม Total
ใบส�าคัญแสดง

สิทธิรุ่นที่ 2 Warrant No. 2Warrant No. 1
ใบส�าคัญแสดง

สิทธิรุ่นที่ 1อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
Approved by the Executive 

Board of Directors of the Company

เมื่อวันที่	29	พฤษภาคม	2551	 11,500	 -	 11,500
เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2552	 1,350	 -	 1,350
เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2555	 -	 7,150	 7,150
รวม             12,850 7,150 20,000

on	29	May	2008			 11,500	 -	 11,500
on	11	August	2009	 1,350	 -	 1,350
on	22	February	2012	 -	 7,150	 7,150
Total            12,850 7,150 20,000

(Unit: Thousand Baht)
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ทั้งนี้ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ	5	ปี	นับตั้งแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิหรือเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯโดยมีอัตราใช้
สิทธิคือ	ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จ�านวน	1	หุ้น	ในราคาใช้สิทธิเท่ากับราคา	13.50	บาท	ส�าหรับใบส�าคัญแสดง
สทิธริุน่ที	่1	และ	35.00	บาท	ส�าหรบัใบส�าคัญแสดงสทิธริุน่ที	่2	โดยสามารถใช้สทิธคิรัง้แรกเมือ่ครบ	3	ปี	นบัตัง้แต่วันทีไ่ด้รับใบส�าคญัแสดงสทิธิ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	5/2557	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2557	มีมติอนุมัติการปรับปรุงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ
ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่พนักงานทั้ง	2	รุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น	โดยอัตราการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ
จะถูกปรับจาก	1	ใบส�าคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ	1	หุ้นเป็น	1	ใบส�าคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ	1.40	หุ้น	และราคาใช้สิทธิจะถูกปรับจาก	
13.50	บาท	และ	35.00	บาท	เป็น	9.6429	บาท	และ	25.00	บาท	ส�าหรบัใบส�าคญัแสดงสทิธริุน่ที	่1	และใบส�าคญัแสดงสทิธรุ่ินที	่2	ตามล�าดับ
	
เนื่องจากใบส�าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่	2	ได้รับอนุมัติให้ออกโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายหลังวันที่	1	มกราคม	2554	ซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่	2	เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์มีผลบังคับใช้แล้ว	บริษัทฯ	จึงได้ค�านวณมูลค่ายุติธรรมของของสิทธิซื้อหุ้น	ณ	วันออก
สิทธิเฉลี่ยเท่ากับ	20.45	บาทต่อหุ้น	เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว	

ข้อมูลที่ใช้ในการค�านวณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น	สรุปได้ดังนี้
อัตราเงินปันผลที่คาดหวัง		 -	 ร้อยละ	1.5
ความผันผวนของราคาหุ้นที่คาดการณ์	 -	 ร้อยละ	39.9	(ประมาณโดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตของราคาหุ้นของบริษัทฯ)
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง		 -	 ร้อยละ	3.51	ถึง	ร้อยละ	3.64
อายุของสิทธิซื้อหุ้น				 	 -	 ไม่เกิน	5	ปีนับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิหรือเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
	 	 							 	 	 	 	 		 	 	 ของบริษัทฯ
แบบจ�าลองที่ใช้		 	 		 	 -	 Black	Schole	-	continuous		model

ค่าใช้จ่ายพนักงานในรูปของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	(ใบส�าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่	2)	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	
มีจ�านวน	11.0	ล้านบาท	และ	24.3	ล้านบาท	ตามล�าดับ

These	warrants	expire	the	earlier	of	5	years	from	the	issue	date	and	the	termination	date	of	employment.	The	exercise	
ratio	is	1	unit	of	warrant	to	1	new	ordinary	share	and	the	exercise	price	is	equal	to	Baht	13.50	per	share	for	Warrant	
No.	1	and	Baht	35.00	per	share	for	Warrant	No.	2.	The	first	exercise	date	is	3	years	from	the	grant	date.

The	Company’s	Board	of	Director’s	meeting	No.	5/2014,	held	on	8	August	2014,	passed	a	resolution	to	revise	the	
exercise	ratios	of	the	warrants	allotted	to	employees,	as	a	result	of	the	grant	of	a	stock	dividend.	The	exercise	ratios	
were	revised	from	1	unit	of	warrant	to	1	new	ordinary	share	to	1	unit	of	warrant	to	1.40	new	ordinary	shares	and	the	
exercise	prices	were	adjusted	from	Baht	13.50	per	share	and	Baht	35.00	per	share	to	Baht	9.6429	per	share	and	Baht	
25.00	per	share,	for	Warrant	No.	1	and	Warrant	No.	2,	respectively.

The	issue	of	Warrant	No.	2	was	approved	by	the	Annual	General	Meeting	of	shareholders	held	after	1	January	2011,	
during	 which	 Thai	 Financial	 Reporting	 Standard	 No.	 2	 “Share-Based	 Payment”	 (TFRS	 2)	 became	 effective.	 The	
Company	therefore	calculated	the	average	fair	value	of	the	warrants	at	the	grant	date,	which	is	Baht	20.45	per	unit,	in	
order	to	record	expenses	in	respect	of	share-based	payments	in	accordance	with	such	accounting	standard.		

The	following	information	is	used	to	determine	fair	value	of	the	warrants.
Expected	dividend	yield		 -	 1.5%
Expected	stock	price	volatility		 -	 39.9%	(estimated	with	reference	to	historical	price	information	of
	 	 							 	 	 	 	 		 	 	 the	Company)
Risk-free	interest	rate		 -	 3.51%	-	3.64%
Expected	life	of	warrants		 -	 Not	more	than	5	years	from	the	date	of	issuance	or	upon	termination	
	 	 							 	 	 	 	 		 	 	 of	an	employee
Model	used		 	 	 		 	 -	 Black	Schole	-	continuous		model

Employee	expenses	in	respect	of	share-based	payments	(Warrant	No.	2)	recognised	for	the	year	ended	31	December	
2016	and	2015,	amounting	to	Baht	11.0	million	and	Baht	24.3	million,	respectively.

Movements	of	warrants	during	the	year	ended	31	December	2016	are	summarised	below.

รายการเปลี่ยนแปลงจ�านวนหน่วยของใบส�าคัญแสดงสิทธิในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	สรุปได้ดังนี้

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2

(หน่วย: พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

จ�านวนที่ยังไม่ได้ใช้	ณ	วันที่	1	มกราคม	2559	 2,419
ใช้สิทธิในระหว่างงวด		 	 (1,807)
จ�านวนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 612

Number	of	unexercised	warrants	as	at	1	January	2016		 2,419
Exercised	during	the	period	 (1,807)
Number of unexercised warrants as at 31 December 2016 612

For the year ended 31 December 2016

(Unit: Thousand Baht)

Warrant No. 2
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(หน่วย: พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

For the year ended 31 December 2016

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่	2	ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่เหลือทั้งหมดจ�านวน	4.6	ล้าน
หน่วย	ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ	25.00	บาท	คิดเป็นเงิน	160	ล้านบาท
	
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่	2	ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจ�านวน	1.8	ล้านหน่วย	ในราคา
ใช้สิทธิหุ้นละ	25.00	บาท	คิดเป็นจ�านวน	63.2	ล้านบาท	โดยบริษัทฯได้บันทึกผลเงินรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวไว้เป็น	“เงินรับ
ล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบส�าคัญแสดงสิทธิ”	โดยแสดงในส่วนของเจ้าของ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

During	the	year	ended	31	December	2015,	the	Warrant	No.	2	holders	exercised	4.6	million	warrants	at	an	exercise	price	
of	Baht	25.00	each,	totally	Baht	160	million.	

During	the	years	ended	31	December	2016,	the	Warrant	No.2	holders	exercised	rights	1.8	million	units	of	warrants	at	
an	exercise	price	of	Baht	25.00	each,	or	for	a	total	of	Baht	63.2	Million.	The	Company	recorded	such	amount	received	
from	the	exercise	of	warrants	under	the	caption	of	“Subscriptions	received	in	advance	from	exercise	of	warrants”,	in	
the	owners’	equity.	The	details	are	summarised	as	below.

วันที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยรับเป็น
หลักทรัพย์              
จดทะเบียน

Listing date

วันที่จดทะเบียน
เพิ่มทุน Share capital 

registration 
date

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ้นจากการ

ใช้สิทธิใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

Subscriptions 
received in 

advance from 
exercises of 

warrants

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

Share 
Premium 

ทุนที่ออก
และช�าระแล้ว

Issued and    
paid up 
share 
capital

รวมเงิน
ที่รับช�าระ Proceeds 

from 
exercise

ราคาใช้
สิทธิต่อหุ้น Exercise

price per 
share

จ�านวนสิทธิ
Units of 
warrants

ใช้สิทธิ

Exercise
(บาท)

(Baht)

(พันหน่วย)

(Thousand units)ใบส�าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่	2	 	 	 	 	 	 	

ครั้งที่	5					 	 	 	 	 603	 25.00	 21,091	 844	 20,247	 -	 27	เมษายน	2559	 9	พฤษภาคม	2559

ครั้งที่	6					 	 	 	 	 300	 25.00	 10,483	 420	 10,063	 -	 27	กรกฎาคม	2559	 3	สิงหาคม	2559

ครั้งที่	7					 	 	 	 	 324	 25.00	 11,358	 454	 10,904	 -	 19	ตุลาคม	2559	 27	ตุลาคม	2559

ครั้งที่	8					 	 	 	 	 580	 25.00	 -	 -	 -	 20,300	 19	มกราคม	2560	 26	มกราคม	2560

รวม            1,807  42,932 1,718 41,214 20,300	 	

Warrant	No.	2	 	 	 	 	 	 	

The	fifth	exercise		 	 603	 25.00	 21,091	 844	 20,247	 -	 27	April	2016	 9	May	2016

The	sixth	exercise	 	 300	 25.00	 10,483	 420	 10,063	 -	 27	July	2016	 3	August	2016

The	seventh	exercise	 324	 25.00	 11,358	 454	 10,904	 -	 19	October	2016	 27	October	2016

The	eighth	exercise		 580	 25.00	 -	 -	 -	 20,300	 19	January	2017	 26	January	2017

Total           1,807  42,932 1,718 41,214 20,300	 	

26. ส�ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	
10	ของทุนจดทะเบียน	ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้	ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรส�ารองตามกฎหมายไว้ครบ
ถ้วนแล้ว

27. ส่วนงานด�าเนินงาน
บรษิทัฯน�าเสนอข้อมลูส่วนงานด�าเนนิงานในรปูแบบเช่นเดยีวกับการรายงานข้อมลูตามประเภทการรบัประกันภยัท่ีต้องรายงานแก่คณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภยั	(“คปภ.”)	เนือ่งจากฝ่ายบริหารเห็นว่า	บรษิทัฯด�าเนนิธรุกิจหลกัในส่วนงานด�าเนนิงานทีร่ายงาน
เพียงส่วนงานเดียว	คือธุรกิจประกันชีวิต	และด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว	คือ	ประเทศไทย	และได้ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนงานโดยพจิารณาจากก�าไรหรอืขาดทุนจากการด�าเนนิงานซ่ึงวัดมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใ่ช้ในการรายงานข้อมลูตามประเภทการรับ
ประกันภัยที่รายงานต่อคปภ.	 ทั้งนี้	 รายการที่น�าเสนอในส่วนงานด�าเนินงานนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูง
สดุด้านการด�าเนนิงานได้รับและสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กับส่วนงานและประเมนิผลการด�าเนนิ
งานของส่วนงาน	ทั้งนี้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของบริษัทฯ	คือ	กรรมการผู้จัดการใหญ่

26. Statutory reserve
Pursuant	to	Section	116	of	the	Public	Limited	Companies	Act	B.E.	2535,	the	Company	is	required	to	set	aside	to	a	
statutory	reserve	at	least	5	percent	of	its	net	profit	after	deducting	accumulated	deficit	brought	forward	(if	any),	until	
the	reserve	reaches	10	percent	of	the	registered	capital.	The	statutory	reserve	is	not	available	for	dividend	distribution.	
At	present,	the	statutory	reserve	has	fully	been	set	aside.

27. Operating segment
The	Company	presented	operating	segment	information	in	the	same	manner	as	that	reported	to	the	Office	of	Insurance	
Commission	(“OIC”)	on	the	report	of	underwriting	information	reported	by	insurance	categories	since	the	management	
considered	that	the	Company	is	operating	its	core	business	in	a	single	segment	(i.e.	life	insurance	business)	and	in	a	
single	geographic	area	(i.e.	Thailand)	and	has	measured	segment	performance	based	on	operating	profit	or	loss	on	a	
basis	consistent	with	that	is	used	to	prepare	the	report	of	underwriting	information	reported	by	insurance	categories	
as	reported	to	the	OIC.	Hence,	all	items	as	presented	in	this	segment	information	are	consistent	to	the	Company’s	
internal	reports	that	are	regularly	reviewed	by	the	chief	operating	decision	maker	 in	order	to	make	decision	about	
allocation	of	resources	to	the	segment	and	evaluate	its	performance.	The	chief	operating	decision	maker	has	been	
identified	as	the	Chief	Executive	Officer.

(Unit: Thousand Baht)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

(หน่วย: พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
For the year ended 31 December 2016

งบการเงนิรวม
Consolidated financial statement

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตประเภท
ดั้งเดิม - แบบไม่มี

ส่วนร่วมในเงินปันผล

Traditional 
products - no 
participating 

dividend

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตประเภท
บ�านาญ - แบบไม่มี
ส่วนร่วมในเงินปันผล

Life annuity 
products - no 
participating 

dividend

ประกันอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล Personal 

accident
อื่น ๆ

Others
รวม

Total
รายได้จากการรับประกันภัย	 	 	 	 	

เบี้ยประกันภัยรับ		 	 	 42,456,154	 838,512	 38,191	 -	 43,332,857

หัก:	เบี้ยประกันภัยต่อ	 	 (729,533)	 -	 -	 -	 (729,533)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	 	 41,726,621	 838,512	 38,191	 -	 42,603,324

หัก:	ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือ

	 เป็นรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 	 (71,683)	 -	 (1,283)	 -	 (72,966)

รวมรายได้จากการรับประกันภัย  41,654,938 838,512 36,908 - 42,530,358

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	 	 	 	 	

ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัย

	 ระยะยาวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 	 25,330,372	 773,714	 -	 -	 26,104,086

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และ

	 ค่าใช้จ่ายในการจัดการผลประโยชน์	 16,467,789	 60,658	 -	 -	 16,528,447

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ

	 จัดการค่าสินไหมทดแทน	 	 1,238,097	 -	 5,793	 -	 1,243,890

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ	 	 2,979,088	 178,860	 873	 6,098	 3,164,919

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	 	 435,896	 8,769	 386	 755	 445,806

เงินสมทบส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

	 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 73,265	 1,474	 65	 -	 74,804

เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต	 	 42,442	 854	 38	 -	 43,334

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	 	 34,405	 692	 30	 -	 35,127

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย  46,601,354 1,025,021 7,185 6,853 47,640,413

Underwriting income	 	 	 	 	

Premium	written		 	 42,456,154	 838,512	 38,191	 -	 43,332,857

Less:	Premium	ceded	 	 (729,533)	 -	 -	 -	 (729,533)

Net	premium	written	 	 41,726,621	 838,512	 38,191	 -	 42,603,324

Less:	Unearned	premium	reserve	

	 increased	from	prior	year	 	 (71,683)	 -	 (1,283)	 -	 (72,966)

Total underwriting income  41,654,938 838,512 36,908 - 42,530,358

Underwriting expenses	 	 	 	 	

Reserves	for	long-term	insurance

	 contracts	increased	from	prior	year	 25,330,372	 773,714	 -	 -	 26,104,086

Benefit	payments	under	life	policies	

	 and	benefit	adjustment	expenses	 16,467,789	 60,658	 -	 -	 16,528,447

Losses	and	losses	adjustment	expenses	 1,238,097	 -	 5,793	 -	 1,243,890

Commissions	and	brokerage	expenses	 2,979,088	 178,860	 873	 6,098	 3,164,919

Sales	promotional	expenses	 	 435,896	 8,769	 386	 755	 445,806

Contribution	to	the	Office	of	Insurance	

	 Commission	 	 	 	 73,265	 1,474	 65	 -	 74,804

Contribution	to	the	Life	Insurance	Fund	 42,442	 854	 38	 -	 43,334

Other	underwriting	expenses	 	 34,405	 692	 30	 -	 35,127

Total underwriting expenses  46,601,354 1,025,021 7,185 6,853 47,640,413

ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานตามที่กล่าวไว้ข้างต้นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	มีดังนี้ Underwriting	information	classified	by	insurance	categories	for	the	years	ended	31	December	2016	and	2015	is	as	
follows:

(Unit: Thousand Baht)
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(หน่วย: พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงนิรวม

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตประเภท
ดั้งเดิม - แบบไม่มี

ส่วนร่วมในเงินปันผล

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตประเภท
บ�านาญ - แบบไม่มี
ส่วนร่วมในเงินปันผล

ประกันอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล อื่น ๆ รวม

รายได้จากการรับประกันภัย	 	 	 	 	

เบี้ยประกันภัยรับ		 	 	 44,019,795	 783,605	 36,815	 -	 44,840,215

หัก:	เบี้ยประกันภัยต่อ	 	 (677,574)	 -	 -	 -	 (677,574)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	 	 43,342,221	 783,605	 36,815	 -	 44,162,641

บวก:	ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือ

	 เป็นรายได้ลดลงจากปีก่อน	 	 11,393	 -	 951	 -	 12,344

รวมรายได้จากการรับประกันภัย  43,353,614 783,605 37,766 - 44,174,985

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	 	 	 	 	

ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัย

	 ระยะยาวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 	 29,114,795	 758,742	 -	 -	 29,873,537

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และ

	 ค่าใช้จ่ายในการจัดการผลประโยชน์	 14,137,467	 12,242	 -	 -	 14,149,709

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ

	 จัดการค่าสินไหมทดแทน	 	 1,238,091	 -	 2,386	 -	 1,240,477

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ	 	 2,795,356	 53,549	 942	 5,158	 2,855,005

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	 	 427,623	 7,727	 372	 207	 435,929

เงินสมทบส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

	 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 79,372	 1,443	 70	 -	 80,885

เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต	 	 44,001	 800	 39	 -	 44,840

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	 	 31,991	 578	 28	 -	 32,597

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย  47,868,696 835,081 3,837 5,365 48,712,979

Underwriting income	 	 	 	 	

Premium	written		 	 44,019,795	 783,605	 36,815	 -	 44,840,215

Less:	Premium	ceded	 	 (677,574)	 -	 -	 -	 (677,574)

Net	premium	written	 	 43,342,221	 783,605	 36,815	 -	 44,162,641

Add:	Unearned	premium	reserve	decreased	

	 from	prior	year		 	 11,393	 -	 951	 -	 12,344

Total underwriting income  43,353,614 783,605 37,766 - 44,174,985

Underwriting expenses	 	 	 	 	

Reserves	for	long-term	insurance	contracts	

	 increased	from	prior	year	 	 29,114,795	 758,742	 -	 -	 29,873,537

Benefit	payments	under	life	policies	

	 and	benefit	adjustment	expenses	 14,137,467	 12,242	 -	 -	 14,149,709

Losses	and	losses	adjustment	expenses	 1,238,091	 -	 2,386	 -	 1,240,477

Commissions	and	brokerage	expenses	 2,795,356	 53,549	 942	 5,158	 2,855,005

Sales	promotional	expenses	 	 427,623	 7,727	 372	 207	 435,929

Contribution	to	the	Office	of	Insurance	

	 Commission	 	 	 	 79,372	 1,443	 70	 -	 80,885

Contribution	to	the	Life	Insurance	Fund	 44,001	 800	 39	 -	 44,840

Other	underwriting	expenses	 	 31,991	 578	 28	 -	 32,597

Total underwriting expenses  47,868,696 835,081 3,837 5,365 48,712,979

28. ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 28. Operating expenses

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย: พันบาท)

25592559 25582558

ค่าใช้จ่ายพนักงาน		 		 918,798	 931,870	 910,754	 926,692
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์			 179,528	 162,424	 174,630	 161,966
ค่าภาษีอากร	 	 	 	 		 8,498	 5,830	 6,123	 5,830
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่น	 671,211	 695,527	 659,199	 695,241
รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 1,778,035 1,795,651 1,750,706 1,789,729

Personnel	expenses		 918,798	 931,870	 910,754	 926,692
Premises	and	equipment	expenses			 179,528	 162,424	 174,630	 161,966
Taxes	and	duties			 8,498	 5,830	 6,123	 5,830
Other	operating	expenses	 671,211	 695,527	 659,199	 695,241
Total operating expenses 1,778,035 1,795,651 1,750,706 1,789,729

For the year ended 31 December 2015

Consolidated financial statement

Traditional 
products - no 
participating 

dividend

Life annuity 
products - no 
participating 

dividend
Personal 
accident Others Total

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements
For the years ended 31 DecemberFor the years ended 31 December

20162016 20152015

(Unit: Thousand Baht)

(ปรบัปรงุใหม่)(ปรบัปรงุใหม่) (Restated)(Restated)
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29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 29. Expenses by nature

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย: พันบาท)

25592559 25582558

ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัย																
	 ระยะยาวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 26,104,086	 29,873,537	 26,104,086	 29,873,537
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย	 16,528,447	 14,149,709	 16,528,447	 14,149,709
ค่าสินไหมทดแทน	-	สุทธิ	 1,243,890	 1,240,477	 1,243,890	 1,240,477
ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ		 3,164,919	 2,855,005	 3,158,821	 2,849,847
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 918,798	 931,870	 910,754	 926,692
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์	 179,528	 162,424	 174,630	 161,966
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	 599,071	 594,251	 598,316	 594,044

Reserves	for	long-term	insurance																	
	 contracts	increased	from	prior	year		 26,104,086	 29,873,537	 26,104,086	 29,873,537
Benefit	payments	under	life	policies	 16,528,447	 14,149,709	 16,528,447	 14,149,709
Net	claims	 	 	 	 		 1,243,890	 1,240,477	 1,243,890	 1,240,477
Commissions	and	brokerages	expenses	 3,164,919	 2,855,005	 3,158,821	 2,849,847
Employee	related	expenses	 918,798	 931,870	 910,754	 926,692
Premises	and	equipment	expenses	 179,528	 162,424	 174,630	 161,966
Other	underwriting	expenses	 599,071	 594,251	 598,316	 594,044

30. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	โดยกลุ่มบริษัทและ
พนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	5	ถึง	10	ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน	กองทุนส�ารองเลี้ยง
ชีพนีบ้รหิารโดยผูจ้ดัการกองทนุทีไ่ด้รับอนญุาตจากกระทรวงการคลงัและจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของกลุ่มบริษัท	ในระหว่างปี	2559	และ	2558	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเป็นจ�านวนเงิน	39	
ล้านบาท	และ	37	ล้านบาท	ตามล�าดับ	(เฉพาะบริษัทฯ:	39	ล้านบาท	และ	37	ล้านบาท	ตามล�าดับ)

31. ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม

30. Provident fund

The	Group	and	its	employees	have	jointly	established	a	provident	fund	in	accordance	with	the	Provident	Fund	Act	B.E.	
2530.	Both	employees	and	the	Group	contribute	to	the	fund	monthly	at	the	rate	of	5	percent	to	10	percent	of	basic	
salary.	The	fund,	which	is	managed	by	a	license	fund	manager,	will	be	paid	to	employees	upon	termination	in	accor-
dance	with	the	fund	rules.	During	the	years	2016	and	2015,	the	Company	and	its	subsidiaries	contributed	Baht	39	
million	and	Baht	37	million,	respectively	(The	Company	only:	Baht	39	million	and	Baht	37	million,	respectively)	to	the	
fund.

31. Gains (losses) on revaluation

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย: พันบาท)

2559 2558

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า	 8,560	 16,903
ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 11,081	 (72,468)
ก�าไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยน	 (99,581)	 135,451
รวมก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม (79,940) 79,886

Unrealised	gains	from	trading	investments	 8,560	 16,903
Unrealised	gains	(losses)	on	foreign	exchange	contracts		 11,081	 (72,468)
Gains	(losses)	on	exchange	 (99,581)	 135,451
Total fair value gains (losses) (79,940) 79,886

Consolidated financial statements Separate financial statements
For the years ended 31 DecemberFor the years ended 31 December

2016 20162015 2015

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated and separate financial statements
For the years ended 31 December

2016 2015

(Unit: Thousand Baht)
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32. ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 32. Effected tax of other comprehensive income

งบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

2559 2016

2016

2559

2558 2015

2015

2558

จ�านวน
ก่อนภาษี

Amount
before
taxes

Amount
before
taxesจ�านวน

ก่อนภาษี

จ�านวน
ก่อนภาษี

Amount 
before 
taxes

Amount 
before 
taxesจ�านวน

ก่อนภาษี

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

Income 
(expense) 

taxes

Income 
(expense) 

taxesรายได้
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

Income 
(expense) 

taxes

Income 
(expense) 

taxesรายได้
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

จ�านวนสุทธิ
จากภาษี Amount 

after taxes

Amount 
after taxes

Amount 
after taxes

Amount 
after taxesจ�านวนสุทธิ

จากภาษี

จ�านวนสุทธิ
จากภาษี

จ�านวนสุทธิ
จากภาษี

ผลก�าไร	(ขาดทุน)	
	 จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	 2,793,028	 (558,606)	 2,234,422	 (1,940,765)	 388,153	 (1,552,612)
ผลก�าไร	(ขาดทุน)	
	 จากการประมาณการตาม
	 หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับ
	 โครงการผลประโยชน์พนักงาน	 298	 (66)	 232	 (1,186)	 231	 (955)
รวม             2,793,326 (558,672) 2,234,654 (1,941,951) 388,384 (1,553,567)

Gains	(losses)	on	valuation	of		
	 available-for-sale	investments	 2,793,028	 (558,606)	 2,234,422	 (1,940,765)	 388,153	 (1,552,612)
Actuarial	gain	(loss)	 298	 (66)	 232	 (1,186)	 231	 (955)
Total            2,793,326 (558,672) 2,234,654 (1,941,951) 388,384 (1,553,567)

ผลก�าไร	(ขาดทุน)
	 จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	 2,793,028	 (558,606)	 2,234,422	 (1,940,765)	 388,153	 (1,552,612)
ผลก�าไร	(ขาดทุน)
	 จากการประมาณการตาม
	 หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับ
	 โครงการผลประโยชน์พนักงาน	 328	 (66)	 262	 (1,155)	 231	 (924)
รวม             2,793,356 (558,672) 2,234,684 (1,941,920) 388,384 (1,553,536)

Gains	(losses)	on	valuation	of	
	 available-for-sale	investments	 2,793,028	 (558,606)	 2,234,422	 (1,940,765)	 388,153	 (1,552,612)
Actuarial	gain	(loss)	 328	 (66)	 262	 (1,155)	 231	 (924)
Total            2,793,356 (558,672) 2,234,684 (1,941,920) 388,384 (1,553,536)

Consolidated financial statements

Separate financial statements

For the years ended 31 December

For the years ended 31 December

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)
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33. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริษัทฯค�านึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

33. Related party transactions

In	considering	each	possible	related	party	relationship,	attention	is	directed	to	the	substance	of	the	relationship,	and	not	merely	

the	legal	form.

The	relationship	between	the	Company	and	its	related	parties	are	summarised	below.

รายชือ่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

Name of related parties

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

Relationship with the Company

ประเภทกิจการ

Type of businessธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	 ธนาคาร	 มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	 ประกันภัย	 การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	สรชัยวิวัฒน์	จ�ากัด	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	ไทยรีประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	 ประกันชีวิต	 มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์	จ�ากัด	(มหาชน)	 การแพทย์	 มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	น�้าตาลราชบุรี	จ�ากัด	 อุตสาหกรรม	 มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	นารายณ์ร่วมพิพัฒน์	จ�ากัด	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 ถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 	 							 	 	 	 	 	 	 ของบริษัทฯ

บริษัท	อาคารกรุงเทพธุรกิจ	(1987)	จ�ากัด	 ให้เช่าทรัพย์สิน	 มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	ทริส	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 ธุรกิจบริการ	 มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	จ�ากัด	(มหาชน)	 อุตสาหกรรม	 มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	 ธุรกิจการเกษตร	 มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	ไทคอน	อินดัสเทรียล	คอนเน็คชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 ถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 	 							 	 	 	 	 	 	 ของบริษัทฯ

บริษัท	อินโดรามา	เวนเจอร์ส	จ�ากัด	(มหาชน)	 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	 มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	อาเซียคลังสินค้า	จ�ากัด	 ให้เช่าทรัพย์สิน	 ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

บริษัท	เอก-ชัย	ดีสทริบิวชั่น	ซิสเทม	จ�ากัด	 พาณิชย์	 มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด(1)	 จัดการกองทุน	 มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	 หลักทรัพย์	 เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

Asia	Insurance	Company	Limited(1)	 ประกันภัย	 มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	บีแอลเอ	อินชัวรันส์	โบรกเกอร์	จ�ากัด	 นายหน้าประกันวินาศภัย	 เป็นบริษัทย่อย

บริษัท	บางปะอิน	กอล์ฟ	จ�ากัด	 ธุรกิจบริการ	 มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	บางกอก	มิตซูบิชิ	ยูเอฟเจ	ลิส	จ�ากัด	 ธุรกิจบริการ	 มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	สมิติเวช	จ�ากัด	(มหาชน)	 การแพทย์	 มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	ทีเอ็ม	ดี	ไซน์	จ�ากัด	 ธุรกิจบริการ	 ถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 	 							 	 	 	 	 	 	 ของบริษัทฯ

Bangkok	Life	Assurance	(Cambodia)

	 Public	Limited	Company		 ประกันชีวิต	 เป็นบริษัทย่อย

Bangkok	Bank	Pcl.	 Banking	 Related	by	way	of	common	shareholders
Bangkok	Insurance	Pcl.	 Insurance	 Shareholding	and	related	by	way	of	common	
	 	 							 	 	 	 	 	 	 directors
Sorachai	Vivatn	Co.,	Ltd.	 Property	development	 Related	by	way	of	common	shareholders
Thaire	Life	Assurance	Pcl.	 Life	assurance	 Related	by	way	of	common	directors
Bumrungrad	Hospital	Pcl.	 Health	care	services	 Related	by	way	of	common	shareholders
Rajburi	Sugar	Co.,	Ltd.	 Industry	 Related	by	way	of	common	directors
Narai	Ruamphiphat	Co.,	Ltd.	 Property	development	 Holding	by	an	individual	related	to	the	major	
	 	 							 	 	 	 	 	 	 shareholder	of	the	Company
Bangkok	Business	Building	(1987)	Co.,	Ltd.		 Rental	of	assets	 Related	by	way	of	common	shareholders
Tris	Corporation	Ltd.	 Services	 Related	by	way	of	common	directors
Union	Textile	Industries	Pcl.		 Industry	 Related	by	way	of	common	shareholders
Charoen	Pokphand	Foods	Pcl.	 Agriculture	 Related	by	way	of	common	directors
TICON	Industrial	Connection	Pcl.	 Property	development	 Holding	by	an	individual	related	to	the	major	
	 	 							 	 	 	 	 	 	 shareholder	of	the	Company
Indorama	Polymers	Pcl.	 Petrochemical	 Related	by	way	of	common	directors
Asia	warehouse	Co.,	Ltd.	 Rental	of	assets	 Holding	by	the	major	shareholder	of	the			
	 	 							 	 	 	 	 	 	 Company
Ek-Chai	Distribution	System	Co.,	Ltd.	 Commercial	 Related	by	way	of	common	directors
BBL	Asset	Management	Co.,	Ltd.	(1)	 Asset	management		 Shareholding	and	related	by	way	of	common	
	 	 							 	 	 	 	 	 	 directors
Bualuang	Securities	Pcl.	 Securities	 Subsidiary	of	the	major	shareholder	of	the		
	 	 							 	 	 	 	 	 	 Company
Asia	Insurance	Company	Limited(1)	 Insurance	 Related	by	way	of	common	directors
BLA	Insurance	Broker	Co.,	Ltd	 Insurance	broker	 Subsidiary
Bangpain	Golf	Co.,	Ltd	 Services	 Related	by	way	of	common	shareholders
Bangkok	Mitsubishi	UFJ	Lease	Co.,	Ltd.	 Services	 Related	by	way	of	common	shareholders
Samitivij	Pcl.		 	 	 Health	care	service	 	 Related	by	way	of	common	directors
TM	Design	Co.,	Ltd.	 Services	 Holding	by	an	individual	related	to	the	major	
	 	 							 	 	 	 	 	 	 shareholder	of	the	Company
Bangkok	Life	Assurance	(Cambodia)
	 Public	Limited	Company		 Life	insurance	 Subsidiary

(1)	ถือหุ้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกันจนถึงวันท่ี	 29	 พฤศจิกายน	 2559	 เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีกรรมการร่วมกันกับ	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

	 กองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด	และ	Asia	Insurance	Company	Limited	ตั้งแต่วันดังกล่าวแล้ว

(1)	It	had	been	considered	a	related	party	until	29	November	2016	because	the	Company	and	its	subsidiaries	have	on	common		

	 directors	with	BBL	Asset	Management	Co.,	Ltd.	and	Asia	Insurance	Company	Limited	since	then.
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ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	รายการธุรกิจดังกล่าวเป็น

ไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและกิจการเหล่านั้น	ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

During	the	years	ended	31	December	2016	and	2015,	the	Company	and	its	subsidiaries	had	significant	business	transactions	
with	 its	related	parties.	Such	transactions,	which	have	been	concluded	on	commercial	terms	and	bases	agreed	upon	in	the	
ordinary	course	business	between	the	Company	and	those	parties	are	as	follows:

งบการเงนิรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย: พันบาท)

2559 2558 นโยบายการก�าหนดราคา

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน																			 	 	

เบี้ยประกันภัยรับ		 	 	 6,322	 6,670	 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย	 	 78,528	 -	 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย

ดอกเบี้ยรับ	-	เงินฝากธนาคาร	ตั๋วสัญญา	 574,484	 643,487	 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดให้กับ

	 ใช้เงินและหุ้นกู้				 	 	 	 	 ลูกค้าทั่วไป												

ดอกเบี้ยรับ	-	เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สิน	 7,106	 8,482	 อัตราเดียวกับอัตราที่บริษัทฯคิดให้กับผู้กู้ยืมทั่วไปที่มีทรัพย์สิน

	 จ�านองเป็นประกัน	 	 	 	 	 จ�านอง																										

เงินปันผลรับ		 	 	 	 	 417,347	 304,952	 ตามที่ประกาศจ่าย

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	 	 11,772	 6,267	 อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดค่าเช่าและค่าบริการต่อ

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 ตารางเมตรต่อเดือน

รายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	 34,405	 30,902	 เป็นปกติทางการค้าของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 (66,402)	 364,224	 เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา

	 และแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ	 	 1,332,848	 1,200,940	 อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดเป็นอัตราร้อยละต่อเบี้ย

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 ประกันภัยรับ

ค่าสินไหมรับคืน	 	 	 	 124,856	 -	 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย

ค่าสินไหมจ่ายและค่าตรวจสุขภาพ		 50,719	 46,453	 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	 	 119,981	 103,769	 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 คิดให้กับลูกค้าทั่วไป

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย	 	 2,362	 2,774	 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย

ค่าเช่าอาคารและค่าบริการ	 	 69,743	 71,122	 ส�าหรับอาคารส�านักงานใหญ่ค่าเช่าตารางเมตรละประมาณ	

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 90	บาทต่อเดือน	ค่าบริการตารางเมตรละประมาณ	29	บาท	

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 ต่อเดือน	ตามสญัญาเช่าระยะยาว	และค่าเช่าตารางเมตรละ	

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 ประมาณ	44	บาท	138	บาท	ต่อเดือน	และค่าบริการตาราง	

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 เมตรละประมาณ	91	บาท	307	บาทต่อเดือน

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 ส�าหรับอาคารเช่าของสาขาค่าเช่าตารางเมตรละประมาณ

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 100	บาท	150	บาท	188	บาทและ	315	บาทต่อเดือน	และ

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 ค่าบริการตารางเมตรละประมาณ	342	บาทและ	200	บาท

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 ต่อเดือน

ค่าบริการอื่นๆ		 	 	 	 2,742	 710	 เป็นตามเงื่อนไขสัญญาและเป็นราคาที่คิดกับสมาชิกในอัตราโดย	

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 ทั่วไป

Related parties	 	 	

Premium	written		 	 6,322	 6,670	 Normal	commercial	terms	for	underwriting

Premium	ceded	to	reinsurers	 	 78,528	 -	 Normal	commercial	terms	for	underwriting

Interest	income	-	deposits	at	banks,		 574,484	 643,487	 Same	rates	as	those	offered	by	financial	institutions	and	

	 promissory	notes	and	debentures	 	 	 	 related	companies	to	general	customers	 	

Interest	income	-	mortgage	loans	 7,106	 8,482	 Same	rates	as	the	Company	charged	to	general	

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 borrowers	who	mortgage	assets	as	collateral

Dividend	income		 	 417,347	 304,952	 The	declared	amount

Rental	and	service	income	 	 11,772	 6,267	 Rate	on	agreements	those	charged	by	rental	and	service	

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 fees	per	square	meter	per	month

Brokerage	income	from	securities	trading		 34,405	 30,902	 Normal	commercial	terms	for	securities	brokerage

Gain	(loss)	on	forward	and	swap	foreign	 (66,402)	 364,224	 Normal	commercial	terms	on	contracts	

	 exchange	contracts	 	

Commission	and	brokerage	 	 1,332,848	 1,200,940	 At	a	mutually	agreed	percentage	of	premium	written	

Claim	refundable	from	reinsurance		 124,856	 -	 Normal	commercial	terms	for	underwriting

Claim	payment	and	diagnose	charge	 50,719	 46,453	 Normal	commercial	terms	for	underwriting	

Bank	charges	 	 	 	 119,981	 103,769	 Same	rates	as	those	charged	by	financial	institutions		

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 and	related	companies	to	general	customers

Insurance	premium	 	 2,362	 2,774	 Normal	commercial	terms	for	underwriting

Building	space	rental	and	services	 69,743	 71,122	 Head	office	building:	Rental	fee	of	approximately	Baht		

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 90	per	square	meter	per	month	and	service	fee	of	

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	29	per	square	meter	per	month	for	long-term		

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 agreement	and	approximately	Baht	44,	Baht	138	per		

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 square	meter	per	month	and	service	fees	approximately	

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	91,	Baht	307	per	square	meter	per	month.

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 Branch	office	buildings:	Rental	fees	of	approximately		

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	100,	Baht	150,	Baht	188	and	Baht	315	per	square	

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 meter	per	month	and	service	fees	of	approximately	

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	342	and	Baht	200	per	square	meter	per	month.

Other	services		 	 	 2,742	 710	 Normal	commercial	terms	for	services

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

2016 2015 Pricing policy

Consolidated financial statements
For the years ended 31 December

(Unit: Thousand Baht)
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รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	

บริษัทย่อย  	

เบี้ยประกันภัยรับ		 	 	 62	 -	 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	 	 505	 459	 อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดค่าเช่าและค่าบริการต่อตาราง

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 เมตรต่อเดือน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 	 	

เบี้ยประกันภัยรับ		 	 	 6,322	 6,670	 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย	 	 78,528	 -	 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย

ดอกเบี้ยรับ	-	เงินฝากธนาคาร	 	 574,444	 643,476	 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดให้กับ

	 ตั๋วสัญญาใช้เงินและหุ้นกู้	 	 	 	 ลูกค้าทั่วไป	 	 	 	 	 	

ดอกเบี้ยรับ	-	เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สิน	 7,106	 8,482	 อตัราเดยีวกบัอตัราทีบ่รษิทัฯคดิให้กบัผูกู้ย้มืทัว่ไปทีม่ทีรพัย์สนิจ�านอง

	 จ�านองเป็นประกัน	 	

เงินปันผลรับ		 	 	 	 	 417,347	 304,952	 ตามที่ประกาศจ่าย

รายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	 34,405	 30,902	 เป็นปกติทางการค้าของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ	 (66,402)	 364,224	 เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา

	 แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 	

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ	 	 1,332,848	 1,200,940	 อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดเป็นอัตราร้อยละต่อเบี้ย

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 ประกันภัยรับ

ค่าสินไหมรับคืน	 	 	 	 124,856	 -	 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย

ค่าสินไหมจ่ายและค่าตรวจสุขภาพ		 50,719	 46,453	 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	 	 119,886	 103,696	 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดให้กับ	

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 ลูกค้าทั่วไป

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย	 	 2,360	 2,774	 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย

ค่าเช่าอาคารและค่าบริการ	 	 69,743	 71,122	 ส�าหรับอาคารส�านักงานใหญ่	ค่าเช่าตารางเมตรละประมาณ	

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 90	บาทต่อเดือน	ค่าบริการตารางเมตรละประมาณ	29	บาท

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 ต่อเดือน	ตามสัญญาเช่าระยะยาว	และค่าเช่าตารางเมตรละ	

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 ประมาณ	44	บาท	138	บาทต่อเดือน	และค่าบริการตาราง	

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 เมตรละประมาณ	91	บาท	307	บาทต่อเดือน

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 ส�าหรับอาคารเช่าของสาขา	ค่าเช่าตารางเมตรละประมาณ	

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 100	บาท	150	บาท	188	บาท	และ	315	บาทต่อเดือน	และ

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 ค่าบริการตารางเมตรละประมาณ	342	บาทและ	200	บาท

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 ต่อเดือน

ค่าบริการอื่นๆ		 	 	 	 2,742	 710	 เป็นตามเงื่อนไขสัญญาและเป็นราคาที่คิดกับสมาชิกในอัตราโดย	

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 ทั่วไป

Transactions with related companies

Subsidiaries		 	

Premium	written		 	 62	 -	 Normal	commercial	terms	for	underwriting

Rental	and	service	income	 	 505	 459	 Rate	on	agreements	as	those	charged	by	rental	and

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 service	fees	per	square	meter	per	month

Related parties 	 	

Premium	written		 	 6,322	 6,670	 Normal	commercial	terms	for	underwriting

Premium	ceded	to	reinsurers	 	 78,528	 -	 Normal	commercial	terms	for	underwriting

Interest	income	-	deposits	at	banks,	 574,444	 643,476	 Same	rates	as	those	offered	by	financial	institutions	and		

	 promissory	notes	and	debentures	 	 	 	 related	companies	to	general	customers	 	

Interest	income	-	mortgage	loans	 7,106	 8,482	 Same	rates	as	the	Company	charged	to	general	

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 borrowers	who	mortgage	assets	as	collateral

Dividend	income		 	 417,347	 304,952	 The	declared	amount

Brokerage	income	from	securities	trading		 34,405	 30,902	 Normal	commercial	terms	for	securities	brokerage

Gain	(loss)	on	forward	and	swap	foreign	 (66,402)	 364,224	 Normal	commercial	terms	on	contracts

	 exchange	contracts	 	

Commission	and	brokerage	 	 1,332,848	 1,200,940	 At	a	mutually	agreed	percentage	of	premium	written	

Claim	refundable	from	reinsurance	 124,856	 -	 Normal	commercial	terms	for	underwriting

Claim	payment	and	diagnose	charge	 50,719	 46,453	 Normal	commercial	terms	for	underwriting	

Bank	charges	 	 	 	 119,886	 103,696	 Same	rates	as	those	charged	by	financial	 institutions

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 and	related	companies	to	general	customers

Insurance	premium	 	 2,360	 2,774	 Normal	commercial	terms	for	underwriting

Building	space	rental	and	services	 69,743	 71,122	 Head	office	building:	Rental	fee	of	approximately	Baht		

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 90	per	square	meter	per	month	and	service	fee	of

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	29	per	square	meter	per	month	for	long-term

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 agreement	and	approximately	Baht	44,	Baht	138	per	

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 square	meter	per	month	and	service	fees	

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 approximately	Baht	91,	Baht	307	per	square	meter

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 per	month.

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 Branch	office	buildings:	Rental	 fees	of	 approximately

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	 100,	 Baht	 150,	 Baht	 188	 and	 Baht	 315	 per

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 square	 meter	 per	 month	 and	 service	 fees	 of	

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 approximately	 Baht	 342	 and	 Baht	 200	 per	 square

	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 meter	per	month.

Other	services		 	 	 2,742	 710	 Normal	commercial	terms	for	services

งบการเงนิเฉพาะกิจการ Separate financial statements
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม For the years ended 31 December

(หน่วย: พันบาท)

2559 20162558 2015นโยบายการก�าหนดราคา Pricing policy

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

(Unit: Thousand Baht)
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	เบี้ยประกันภัยรับจากช่องทางการจัดจ�าหน่าย	Bancassurance	มีจ�านวนโดยประมาณร้อยละ	62.03	

และร้อยละ	65.33	ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	ตามล�าดับ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

For	 the	 years	 ended	 31	 December	 2016	 and	 2015,	 the	 premium	 generated	 from	 the	 Bancassurance	 distribution	 channel	

represented	approximately	62.03%	and	65.33%	of	total	net	premium	written,	respectively.	

	

As	at	31	December	2016	and	2015,	the	balance	of	the	accounts	between	the	Company	and	those	related	companies	are	as	

follows:

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
31 ธันวาคม 2558

31 December 201531 December 2015 31 December 201631 December 2016
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทย่อย	 	 	 	
หนี้สินอื่น		 	 	
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			 -	 -	 659	 846
		อื่นๆ					 	 	 	 	 		 -	 -	 66	 66
รวมหนี้สินอื่น      - - 725 912
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			 	
เงินฝากสถาบันการเงิน	 1,930,536	 4,127,677	 1,919,132	 4,113,889
	 (รวมอยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)	
สินทรัพย์ลงทุน		 	 	
	 เงินลงทุนเพื่อค้า	-	ราคาทุน	 	 	 	
	 	 หน่วยลงทุนในประเทศ	 -	 17,016	 -	 17,016
	 รวมเงินลงทุนเพื่อค้า	-	ราคาทุน	 -	 17,016	 -	 17,016
	 บวก:	ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 -	 1,971	 -	 1,971
	 รวมเงินลงทุนเพื่อค้า - มูลค่ายุติธรรม - 18,987 - 18,987
	 เงินลงทุนเผื่อขาย	-	ราคาทุน	 	 	 	
	 	 ตราสารทุนในประเทศ	 2,024,654	 2,102,720	 2,024,654	 2,102,720
	 	 หน่วยลงทุนในประเทศ	 3,558,734	 3,159,930	 3,558,734	 3,159,930
	 รวมเงินลงทุนเผื่อขาย	-	ราคาทุน	 5,583,388	 5,262,650	 5,583,388	 5,262,650
	 บวก:	ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 1,710,711	 2,216,690	 1,710,711	 2,216,690
	 รวมเงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม 7,294,099 7,479,340 7,294,099 7,479,340
	 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด	-	ราคาทุน/
	 	 ราคาทุนตัดจ�าหน่าย	 	 	 	
	 	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 3,955,000	 4,105,000	 3,955,000	 4,105,000
	 	 ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 6,327,666	 5,898,909	 6,327,666	 5,898,909
	 รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด - ราคาทุน/
  ราคาทุนตัดจ�าหน่าย 10,282,666 10,003,909 10,282,666 10,003,909
 เงินลงทุนทั่วไป - ตราสารทุนต่างประเทศ 1,167 11,167 1,167 11,167
 เงินให้กู้ยืม      96,868 119,162 96,868 119,162
รวมสินทรัพย์ลงทุน   17,674,800 17,632,565 17,674,800 17,632,565

Subsidiaries		 	 	
Other	liabilities		 	 	
		Accrued	expense		 -	 -	 659	 846
		Others		 	 	 	 	 	 	 -	 -	 66	 66
Total other liabilities - - 725 912
Related parties		 	 	
Deposit	at	financial	institution	 1,930,536	 4,127,677	 1,919,132	 4,113,889	
	 (included	in	cash	and	cash	equivalents)	
Investments	assets		 	 	
	 Trading	investments	-	cost	 	 	 	
	 	 Domestic	units	trust	 -	 17,016	 -	 17,016
	 Total	trading	investment	-	cost	 -	 17,016	 -	 17,016
	 Add:	Unrealised	gains	 -	 1,971	 -	 1,971
	 Total trading investments - fair value - 18,987 - 18,987
	 Available-for-sale	investments	-	cost	 	 	 	
	 	 Domestic	equity	securities	 2,024,654	 2,102,720	 2,024,654	 2,102,720
	 	 Domestic	units	trust	 3,558,734	 3,159,930	 3,558,734	 3,159,930
	 Total	available-for-sale	investment	-	cost	 5,583,388	 5,262,650	 5,583,388	 5,262,650
	 Add:	Unrealised	gains	 1,710,711	 2,216,690	 1,710,711	 2,216,690
	 Total available-for-sale investments - fair value 7,294,099 7,479,340 7,294,099 7,479,340
	 Held-to-maturity	investments	-	cost/
	 	 amortised	cost		 	 	
	 	 	Private	enterprise	debt	securities	 3,955,000	 4,105,000	 3,955,000	 4,105,000
	 	 	Foreign	debt	securities	 6,327,666	 5,898,909	 6,327,666	 5,898,909
	 Total held-to-maturity investment - cost/ 
  amortised cost  10,282,666 10,003,909 10,282,666 10,003,909
 General investments - foreign equity securities 1,167 11,167 1,167 11,167
 Loans         96,868 119,162 96,868 119,162
Total investments assets 17,674,800 17,632,565 17,674,800 17,632,565

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

Consolidated financial statements Separate financial statements

(Unit: Thousand Baht)
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งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
31 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)	 	 	 	
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ	 175,965	 -	 175,965	 -
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและแลกเปลี่ยน
	 เงินตราต่างประเทศ		 4,585,297	 3,329,930	 4,585,297	 3,329,930
สินทรัพย์อื่น		 	 	
	 รายได้ค้างรับ		 	 		 3,176	 -	 -	 -
	 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		 46,405	 58,471	 46,405	 58,471
รวมสินทรัพย์อื่น    49,581 58,471 46,405 58,471
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ	 123,055	 -	 123,055	 -
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	 1,873	 6,837	 1,873	 6,837
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและแลกเปลี่ยน
	 เงินตราต่างประเทศ		 4,899,075	 3,732,423	 4,899,075	 3,732,423
หนี้สินอื่น		 	 	
	 ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จค้างจ่าย	 279,202	 191,756	 279,202	 191,756
	 ค่าเช่าอาคารและค่าบริการค้างจ่าย	 8,126	 4,725	 1,766	 234
รวมหนี้สินอื่น      287,328 196,481 280,968 191,990

Related parties (continued)	 	 	 	
Reinsurance	receivables	 175,965	 -	 175,965	 -
Forward	and	swap	foreign	exchange	contract	
	 receivables	 	 	 		 4,585,297	 3,329,930	 4,585,297	 3,329,930
Other	assets	 	 	
	 Accrued	income			 3,176	 -	 -	 -
	 Prepaid	expense			 46,405	 58,471	 46,405	 58,471
Total other assets  49,581 58,471 46,405 58,471
Reinsurance	payables	 123,055	 -	 123,055	 -
Outstanding	claims		 1,873	 6,837	 1,873	 6,837
Forward	and	swap	foreign	exchange	contract	
	 payables		 	 	 	 		 4,899,075	 3,732,423	 4,899,075	 3,732,423
Other	liabilities		 		
	 Accrued	commission		 279,202	 191,756	 279,202	 191,756
	 Accrued	rental	and	service	expense		 8,126	 4,725	 1,766	 234
Total other liabilities 287,328 196,481 280,968 191,990

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�าคัญ

ในระหว่างปีสิน้สดุวันที	่31	ธนัวาคม	2559	และ	2558	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมค่ีาใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานทีใ่ห้แก่กรรมการและผูบ้รหิาร	ดงัต่อไปนี้

Directors and management’s benefits

During	the	years	ended	31	December	2016	and	2015,	the	Company	and	its	subsidiaries	had	employee	benefit	expenses	payable	

to	their	directors	and	management	as	below.

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย: พันบาท)

25592559 25582558

ผลประโยชน์ระยะสั้น		 45,353	 44,668	 45,353	 44,668
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 356	 2,369	 274	 2,011
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	(หมายเหตุ	25)	 3,489	 6,046	 3,489	 6,046
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�าคัญ 49,198 53,083 49,116 52,725

Short-term	employee	benefits	 45,353	 44,668	 45,353	 44,668
Long-term	employee	benefits	 356	 2,369	 274	 2,011
Share-based	payment	transactions	(Note	25)	 3,489	 6,046	 3,489	 6,046
Total directors and management’s benefits 49,198 53,083 49,116 52,725

รายละเอียดของใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่พนักงานได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่	25
The	details	of	the	warrants	which	allocated	to	the	Company’s	employees	are	presented	in	Note	25	to	the	financial	statements.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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31 December 201531 December 2015 31 December 201631 December 2016
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34. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์ประกันไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตดังนี้

34. Assets placed with the Registrar
As	at	31	December	2016	and	2015,	the	following	assets	have	been	placed	as	securities	with	the	Registrar	in	accordance	with	
the	Life	Insurance	Act.	

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
Consolidated and separate financial statements

Consolidated and separate financial statements
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559
31 December 2016

31 December 2016

31 December 2015

31 December 2015

31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจ�าหน่าย Cost/

Amortised cost

Cost/
Amortised cost

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจ�าหน่าย

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจ�าหน่าย Cost/

Amortised cost

Cost/
Amortised cost

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจ�าหน่าย

มูลค่ายุติธรรม
Fair value

Fair value
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม
Fair value

Fair value
มูลค่ายุติธรรม

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  20,000 24,434 20,000 23,928
State enterprise bonds 20,000 24,434 20,000 23,928

พันธบัตรรัฐบาล		 	 		 42,811,914	 48,139,566	 41,970,820	 46,960,565
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		 	 6,199,704	 6,902,127	 6,199,413	 7,053,062
รวม             49,011,618 55,041,693 48,170,233 54,013,627

Government	bonds		 42,811,914	 48,139,566	 41,970,820	 46,960,565
State	enterprise	bonds	 6,199,704	 6,902,127	 6,199,413	 7,053,062
Total            49,011,618 55,041,693 48,170,233 54,013,627

35. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส�ารองวางไว้กับนายทะเบียน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็นเงินส�ารองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตดังต่อไปนี้
35. Assets reserved with the Registrar
As	at	31	December	2016	and	2015,	the	following	assets	have	been	placed	as	reserves	with	the	Registrar	in	accordance	with	the	
Life	Insurance	Act.

36. เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต

36. Contribution to Life Insurance Fund

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย: พันบาท)

2559 2558
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสะสมต้นปี	 256,456	 211,616
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิตระหว่างปี	 43,333	 44,840
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสะสมปลายปี 299,789 256,456

Life	insurance	fund	at	the	beginning	of	the	years	 256,456	 211,616
Contribution	during	the	years	 43,333	 44,840
Life insurance fund at the end of the years 299,789 256,456

37. ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ	(ไม่รวมก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่)	ด้วยจ�านวนถัวเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของ

หุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด	

ก�าไรต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	ด้วยผลรวมของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้า

หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้

เป็นหุ้นสามัญ	โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ	ณ	วันต้นงวดหรือ	ณ	วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

37. Earnings per share
Basic	earnings	per	share	is	calculated	by	dividing	profit	for	the	period	attributable	to	equity	holders	of	the	Company	(excluding	
other	comprehensive	income)	by	the	weighted	average	number	of	ordinary	shares	in	issue	during	the	period.

Diluted	earnings	per	share	is	calculated	by	dividing	profit	for	the	period	attributable	to	equity	holders	of	the	Company	(excluding	
other	comprehensive	income)	by	the	weighted	average	number	of	ordinary	shares	in	issue	during	the	period	plus	the	weighted	
average	number	of	ordinary	shares	which	would	need	to	be	issued	to	convert	all	dilutive	potential	ordinary	shares	into	ordinary	
shares.	The	calculation	assumes	that	the	conversion	took	place	either	at	the	beginning	of	the	period	or	on	the	date	the	potential	
ordinary	shares	were	issued.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�าไรต่อหุ้นปรับลดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	แสดงการค�านวณได้ดังนี้ Basic	and	diluted	earnings	per	share	for	the	years	ended	31	December	2016	and	2015	are	as	follows:

งบการเงนิรวม Consolidated financial statements

Separate financial statements

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก�าไรส�าหรับปี
(พันบาท)

Profits for the years 
(Thousand Baht)

Profits for the years 
(Thousand Baht)

ก�าไรส�าหรับปี
(พันบาท)

จ�านวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

(พันหุ้น)

Weighted average 
number of shares 
(Thousand shares)

Weighted average 
number of shares 
(Thousand shares)

จ�านวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

(พันหุ้น)

ก�าไรต่อหุ้น
(บาท)

Earnings
per share (Baht)

Earnings
per share (Baht)

ก�าไรต่อหุ้น
(บาท)

2559 2016

2016

2559

2559 2016

2016

2559

2559 2016

2016

2559

2558 2015

2015

2558

2558 2015

2015

2558

2558 2015

2015

2558

(ปรบัปรงุใหม่) (Restated)

(Restated)

(ปรบัปรงุใหม่)

(ปรบัปรงุใหม่) (Restated)

(Restated)

(ปรบัปรงุใหม่)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 	 	 	 	
ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	 5,110,300	 4,108,203	 1,704,992	 1,701,676 3.00 2.41
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด	 	 	 	 	 	
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	รุ่นที่	2	 -	 -	 691	 4,745	 	
ก�าไรต่อหุ้นปรับลด			 	 	 	
ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ	 	 	 	 	 	
		สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ	 	 	 	 	 	
		จากใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 5,110,300	 4,108,203	 1,705,683	 1,706,421	 3.00 2.41

Basic earnings per share	 	 	 	 	
Profits	attributable	to	ordinary	
	 shareholders	of	the	Company	 5,110,300	 4,108,203	 1,704,992	 1,701,676	 3.00 2.41
Effect of dilutive potential 
 ordinary shares		 	 	 	 	
Warrant	No.	2	 	 		 -	 -	 691	 4,745	 	
Diluted earnings per share 	 	 	 	 	 	
Profits	of	ordinary	shareholders		 	 	 	 	 	
	 assuming	the	conversion	 	 	 	 	 	
	 of	warrants	to	ordinary	shares		 5,110,300	 4,108,203	 1,705,683	 1,706,421	 3.00 2.41

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 	 	 	 	
ก�าไรส�าหรับปี		 	 	 		 5,122,365	 4,113,318	 1,704,992	 1,701,676	 3.00 2.42
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด	 	 	 	 	 	
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	รุ่นที่	2	 -	 -	 691	 4,745	 	
ก�าไรต่อหุ้นปรับลด			 	 	 	
ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ	 	 	 	 	 	
		สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ	 	 	 	 	 	
		จากใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 5,122,365	 4,113,318	 1,705,683	 1,706,421	 3.00 2.41

Basic earnings per share	 	 	 	 	
Profit	for	the	years	 5,122,365	 4,113,318	 1,704,992	 1,701,676	 3.00 2.42
Effect of dilutive potential 
 ordinary shares		 	 	 	 	
Warrant	No.	2	 	 		 -	 -	 691	 4,745	 	
Diluted earnings per share	 	 	 	 	 	
Profits	of	ordinary	shareholders
	 assuming	the	conversion	
	 of	warrants	to	ordinary	shares	 5,122,365	 4,113,318	 1,705,683	 1,706,421	 3.00 2.41

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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38. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายที่ประกาศจ่ายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	ประกอบด้วย

38. Dividends paid
Dividends	declared	during	the	years	ended	31	December	2016	and	2015	consisted	of	the	following:

อนุมัติโดย Approved by
จ�านวน

เงินปันผลรวม
Total 

dividend
จ�านวน

เงินปันผลต่อหุ้น
Dividend 
per share

(บาท) (Baht)(ล้านบาท) (Million Baht)

เงินปันผลประจ�าปีส�าหรับปี	2558	 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
	 	 							 	 	 	 	 		 	 เมื่อวันที่	26	เมษายน	2559	และอนุมัติ
	 	 							 	 	 	 	 		 	 โดย	คปภ.	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2559	 544	 0.32
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนิน	 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
	 งานส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด	 	 เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2559	และอนุมัติ
	 วันที่	30	มิถุนายน	2559	 	 โดย	คปภ.	เมื่อวันที่	30	กันยายน	2559	 545	 0.32
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2559   1,089 0.64
เงินปันผลประจ�าปีส�าหรับปี	2557	 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
	 	 							 	 	 	 	 		 	 เมื่อวันที่	29	เมษายน	2558	และอนุมัติ
	 	 							 	 	 	 	 		 	 โดย	คปภ.	เมื่อวันที่	24	เมษายน	2558	 781	 0.46
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ	 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
	 ด�าเนินงานส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด	 	 เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2558	และอนุมัติ
	 วันที่	30	มิถุนายน	2558	 	 โดย	คปภ.	เมื่อวันที่	3	กันยายน	2558	 544	 0.32
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2558   1,325 0.78

Final	dividend	for	2015	 Annual	General	Meeting	of	the	
	 	 							 	 	 	 	 		 	 Shareholders	on	26	April	2015	and	
	 	 							 	 	 	 	 		 	 the	OIC	on	29	April	2015	 544	 0.32
Interim	dividend	from	operations	for	 Meeting	of	Board	of	Directors	on	
	 six-month	period	ended	30	June	2016	 9	August	2016	and	the	OIC	on	
	 	 							 	 	 	 	 		 	 30	September	2016	 545	 0.32
Total dividend for 2016   1,089 0.64
Final	dividend	for	2014	 Annual	General	Meeting	of	the	
	 	 							 	 	 	 	 		 	 Shareholders	on	29	April	2015	
	 	 							 	 	 	 	 		 	 and	the	OIC	on	24	April	2015	 781	 0.46
Interim	dividend	from	operations	for	 Meeting	of	Board	of	Directors	
	 six-month	period	ended	30	June	2015	 	 on	11	August	2015	and	the	OIC	
	 	 							 	 	 	 	 		 	 on	3	September	2015	 544	 0.32
Total dividend for 2015   1,325 0.78

39. ภาระผูกพัน
39.1		บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร	 รถยนต์และอุปกรณ์	 อายุของสัญญามีระยะ
เวลาประมาณ	3	ถึง	25	ปี	ส�าหรับการเช่าพื้นที่ในอาคาร	และประมาณ	1	ถึง	5	ปี	ส�าหรับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์	สัญญาดังกล่าวเป็น
สัญญาที่บอกเลิกไม่ได้	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่
บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

39. Commitments
39.1	The	Company	and	its	subsidiaries	have	entered	into	several	lease	agreements	in	respect	of	the	lease	of	office	
building	space,	motor	vehicles	and	equipment.	The	terms	of	the	agreements	are	generally	between	3	and	25	years	for	
leases	of	building	space	and	are	generally	between	1	and	5	years	for	leases	of	motor	vehicles	and	equipment.	Such	
agreements	are	non-cancellable.

As	at	31	December	2016	and	2015,	future	minimum	lease	payments	required	under	these	non-cancellable	operating	
lease	contracts	were	as	follows:	

งบการเงนิรวม

Consolidated financial statement
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

31 December 2016

(หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายช�าระภายใน

Pay within1 ปี

1 year

1 - 5 ปี

1 - 5 years

รวม

Totalสัญญาเช่าด�าเนินงาน		 65.07	 63.15	 128.22
สัญญาบริการ		 	 	 		 13.36	 0.05	 13.41
รวม             78.43 63.20 141.63

Operating	lease	agreements	 65.07	 63.15	 128.22
Service	agreements	 13.36	 0.05	 13.41
Total            78.43 63.20 141.63

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายช�าระภายใน

จ่ายช�าระภายใน

จ่ายช�าระภายใน

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 - 5 ปี

1 - 5 ปี

1 - 5 ปี

รวม

รวม

รวม

สัญญาเช่าด�าเนินงาน		 88.2	 72.0	 160.2
สัญญาบริการ		 	 	 		 13.5	 -	 13.5
รวม             101.7 72.0 173.7

Operating	lease	agreements	 88.2	 72.0	 160.2
Service	agreements	 13.5	 -	 13.5
Total            101.7 72.0 173.7

สัญญาเช่าด�าเนินงาน		 64.91	 62.77	 121.68
สัญญาบริการ		 	 	 		 13.34	 -	 13.34
รวม             78.25 62.77 141.02

Operating	lease	agreements	 64.91	 62.77	 121.68
Service	agreements	 13.34	 -	 13.34
Total            78.25 62.77 141.02

สัญญาเช่าด�าเนินงาน		 88.6	 71.5	 160.1
สัญญาบริการ		 	 	 		 13.5	 -	 13.5
รวม             102.1 71.5 173.6

Operating	lease	agreements	 88.6	 71.5	 160.1
Service	agreements	 13.5	 -	 13.5
Total            102.1 71.5 173.6

39.2		ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 และ	 2558	 บริษัทฯอาจต้องฝากเงินในอนาคตจากเงื่อนไขการลงทุนตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่	11.6	(ก)	และ	11.6	(ข)	ซึ่งสรุปได้ดังนี้

39.2		As	at	31	December	2016	and	2015,	the	Company	may	need	to	deposit	additional	amounts	in	the	future	under	
the	 investment	conditions	as	described	 in	Note	10.5	 (a)	and	Note	10.5	 (b)	 to	 the	 interim	financial	statements,	as	
summarised	below.

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ Consolidated and separate financial statements

31 ธันวาคม 2559 31 December 2016 31 December 2015จ่ายภายใน Payable within31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: พันบาท)

	 	 							 	 	 	 	 1	ปี	 1,200,000	 1,010,000
	 	 							 	 	 	 	 2	-	5	ปี	 600,000	 900,000

	 	 							 	 	 	 	 1	year	 1,200,000	 1,010,000
	 	 							 	 	 	 	 2	-	5	years	 600,000	 900,000

40. คดีฟ้องร้อง
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทฯ	มีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและคดีความยังไม่สิ้นสุดจ�านวนรวมประมาณ	60	ล้านบาท	
และ	48	ล้านบาท	ตามล�าดับ	จากการเป็นผู้รับประกันภัย	บริษัทฯยังไม่ได้ตั้งส�ารองเผื่อความเสียหายจากคดีความดังกล่าว	เนื่องจากยังคงมี
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลของการพิจารณาคดี

40. Litigation
As	at	31	December	2016	and	2015,	the	Company	has	been	sued	in	litigation	cases	of	compensation	of	claims	totaling	
approximately	Baht	60	million	and	Baht	48	million,	respectively,	for	being	the	insurer	and	the	cases	have	yet	been	
finalised.	The	Company	has	yet	provided	for	any	provision	for	loss	on	such	cases	since	there	are	still	uncertainty	with	
respect	to	the	outcome	of	the	cases.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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Consolidated financial statement

Separate financial statement

Separate financial statement

31 December 2015

31 December 2016

31 December 2015

Pay within

Pay within

Pay within

1 year

1 year

1 year

1 - 5 years

1 - 5 years

1 - 5 years

Total

Total

Total

(Unit: Million Baht)

(Unit: Million Baht)

(Unit: Million Baht)

(Unit: Thousand Baht)
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งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

ระดับ 1 Level 1 Level 2 Level 3ระดับ 3ระดับ 2 รวม Total

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
	 ตราสารทุน		 	 	 		 155,100	 -	 -	 155,100
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 	 	 	
	 ตราสารทุน		 	 	 		 27,654,841	 3,851,501	 -	 31,506,342
	 ตราสารหนี้		 	 	 		 -	 33,807,890	 -	 33,807,890
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม	 	 	 	
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด	 	 	 	
	 ตราสารหนี้		 	 	 		 -	 189,095,985	 11,956,873	 201,052,858
อสังหาสิมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 -	 -	 17,137	 17,137
ตราสารอนุพันธ์		 	 	
	 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 -	 11,221	 -	 11,221
	 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 -	 33,938	 -	 33,938
เงินให้กู้ยืม	 	 	 	
	 โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน	 -	 -	 6,933,470	 6,933,470
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม	 	 	 	
ตราสารอนุพันธ์		 	 	
	 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 -	 2,106,821	 -	 2,106,821
	 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 -	 1,494	 -	 1,494

Assets measured at fair value 
Trading	investments
	 Equity	instruments		 155,100	 -	 -	 155,100
Available-for-sale	investments		 	 	 	
	 Equity	instruments	 27,654,841	 3,851,501	 -	 31,506,342
	 Debt	instruments		 -	 33,807,890	 -	 33,807,890
Assets for which fair value are disclosed
Held-to-maturity	investments	 	 	 	
	 Debt	instruments		 -	 189,095,985	 11,956,873	 201,052,858
Investment	property	 -	 -	 17,137	 17,137
Derivatives			 	
	 Cross	currency	swap	contracts		 -	 11,221	 -	 11,221
	 Forward	exchange	contracts		 -	 33,938	 -	 33,938
Loans				
	 Policy	loans		 	 		 -	 -	 6,933,470	 6,933,470
Liabilities for which fair value are disclosed	 	 	 	
Derivatives			 	 	
	 Cross	currency	swap	contracts		 -	 2,106,821	 -	 2,106,821
	 Forward	exchange	contracts	 -	 1,494	 -	 1,494

41. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยใช้วิธรีาคาตลาดเป็นเทคนคิในการวัดมลูค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์	ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินก�าหนดให้ต้องวัด
มลูค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรม	ยกเว้นในกรณทีีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่อง	หรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได้	บรษิทัฯและ
บริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือ	วิธีรายได้เป็นเทคนิคในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวแทน

ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการน�าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้	กิจการต้องใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้	(observable	inputs)	ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่จะ
วัดมูลค่ายุติธรรมให้มากที่สุด	

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	เรื่อง	มูลค่ายุติธรรม	ก�าหนดล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น	3	ระดับ	ตามประเภทของ
ข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

ระดับ	1	 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์อย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ	2		ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ	3		ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	(unobservable	inputs)	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น	
	
ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม	ดังนี้

41. Fair value of financial instruments 
The	Company	and	its	subsidiaries	use	the	market	approach	to	measure	their	assets	that	are	required	to	be	measured	
at	fair	value	by	relevant	financial	reporting	standards,	except	that	the	cost	approach	or	income	approach	is	used	when	
there	is	no	active	market	or	when	a	quoted	market	price	is	not	available.	

Fair value hierarchy
In	applying	 the	above-mentioned	valuation	 techniques,	 the	Company	and	 its	subsidiaries	endeavor	 to	use	 relevant	
observable	inputs	as	much	as	possible.	
	
TFRS	13	“Fair	Value	Measurement”	establishes	a	fair	value	hierarchy	categorising	such	inputs	into	three	levels	as	follows:

Level	1	-	Use	of	quoted	market	prices	in	an	observable	active	market	for	such	assets	
Level	2	-	Use	of	other	observable	inputs	for	such	assets	whether	directly	or	indirectly
Level	3	-	Use	of	unobservable	inputs	such	as	estimates	of	future	cash	flows	

As	at	31	December	2016	and	2015,	the	Company	and	its	subsidiaries	had	the	following	assets	that	were	measured	at	
fair	value	using	different	levels	of	inputs	as	follows:

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements
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งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: พันบาท)

ระดับ 1 ระดับ 3ระดับ 2 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม		 	 	 	
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า		 	 	 	
	 ตราสารทุน		 	 	 		 97,233	 18,987	 -	 116,220
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 	 	 	
	 ตราสารทุน		 	 	 		 12,428,719	 13,043,937	 -	 25,472,656
	 ตราสารหนี้		 	 	 		 -	 516,266	 -	 516,266
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม	 	 	 	
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด	 	 	 	
	 ตราสารหนี้		 	 	 		 -	 206,725,779	 13,718,515	 220,444,294
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 -	 -	 17,497	 17,497
ตราสารอนุพันธ์		 	 	
	 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 -	 10,335	 -	 10,335
เงินให้กู้ยืม	 	 	 	
	 โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน	 -	 -	 6,467,176	 6,467,176
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม	 	 	 	
ตราสารอนุพันธ์		 	 	
	 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 -	 2,349,217	 -	 2,349,217
	 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 -	 2,699	 -	 2,699

Assets measured at fair value 		 	 	 	
Trading	investments		 	 	 	
	 Equity	instruments	 97,233	 18,987	 -	 116,220
Available-for-sale	investments		 	 	 	
	 Equity	instruments	 12,428,719	 13,043,937	 -	 25,472,656
	 Debt	instruments		 -	 516,266	 -	 516,266
Assets for which fair value are disclosed	 	 	 	
Held-to-maturity	investments	 	 	 	
	 Debt	instruments		 -	 206,725,779	 13,718,515	 220,444,294
Investment	property	 -	 -	 17,497	 17,497
Derivatives		 	 	
	 Cross	currency	swap	contracts		 -	 10,335	 -	 10,335
Loans				
	 Policy	loans		 	 		 -	 -	 6,467,176	 6,467,176
Liabilities for which fair value are disclosed	 	 	 	
Derivatives		 	 	
	 Cross	currency	swap	contracts		 -	 2,349,217	 -	 2,349,217
	 Forward	exchange	contracts	 -	 2,699	 -	 2,699

ในระหว่างปีปัจจุบัน	ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม During	the	current	year,	there	were	no	transfers	within	the	fair	value	hierarchy.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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42. ความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต
บริษัทฯตระหนักถึงความส�าคัญในการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กรในทุกด้านตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 ซ่ึงก�าหนดให้
บริษัทฯต้องระบุความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ	ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านของฐานะการเงินและชื่อเสียงของบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย
ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย	คือ	ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราการตาย	อัตราการเจ็บป่วย	อัตราความคงอยู่	หรืออัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
แตกต่างจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ได้ประมาณการไว้	ท�าให้เกิดผลกระทบทางลบกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ซึ่งการบริหารความเสี่ยงด้านการ
รับประกันภัยของบริษัทฯเร่ิมจากการพัฒนาแบบประกัน	 โดยบริษัทฯมีคณะท�างานพัฒนาผลิตภัณฑ์ซ่ึงมีหน้าท่ีในการสร้างแนวคิดและพัฒนา
สินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินงานภายใต้กรอบนโยบายความเสี่ยงของบริษัทฯ

นอกจากนี้	บริษัทฯยังมีการก�าหนดแนวทางในการพิจารณารับประกันที่เป็นมาตรฐานตามแบบประกัน	อายุ	และเพศไว้อย่างชัดเจนในการคัด
เลือกภัยจากกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการท�าประกันชีวิต	 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ	 ได้แก่	 อัตรามรณะ	 ความคงอยู่ของกรมธรรม์	 หรือความ
สามารถในการช�าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันด้วยเช่นกัน	และเมื่อรับประกันภัยแล้ว	บริษัทฯยังได้ด�าเนินการประเมินความเพียงพอของ
ส�ารองประกันภัยและเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีเพียงพอและสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนด	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯจะ
สามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

42. Life insurance company risk
The	Companies	recognises	the	importance	of	risk	management	across	the	entity.	To	comply	with	the	Company’s	risk	
management	policy,	which	requires	the	Company	to	identify	risks	area	and	risk	management	to	minimise	the	impact	
this	may	have	happened	in	terms	of	the	financial	position	and	the	Company’s	reputation.

Insurance risk

Insurance	risk	may	cause	from	mortality	risk,	mobility	rate,	persistency	rate	or	actual	expenses	ratio	which	may	differ	
from	estimated	expenses	ratio	which	may	cause	negative	impact	to	the	Company’s	operating	results.	Insurance	risk	
management	start	from	product	development	stage	which	the	Company	set	up	product	development	team	to	develop	
product	to	meet	target	group’s	desirable	and	support	the	Company’s	operating	strategy	under	the	Company’s	risk	
management	policy.

Moreover,	the	Company	set	up	clear	underwriting	policy	standard	for	each	product	plan,	age	and	sex.	Underwriting	
process	consider	the	mortality	risk,	persistency	rate	or	premium	payment	ability	of	the	policyholder.	After	issued	policy,	
the	Company	need	to	evaluate	the	adequacy	of	insurance	contract	liabilities	and	capital	adequacy	ratio	(CAR)	to	meet	
and	greater	than	the	minimum	level	required	by	regulation	to	ensure	that	the	Company	is	able	to	support	the	risks	
that	may	arise	in	the	future.

Level 1 Level 2 Level 3 Total

Consolidated and separate financial statements
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(Unit: Thousand Baht)
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บรษิทัฯมกีารทบทวนข้อสมมตอิย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้มัน่ใจว่าข้อสมมติทีใ่ช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์และการทดสอบความพอเพยีงของหนีส้นิและ
การค�านวณเงินกองทุนของบริษัทฯเป็นปัจจุบัน	ทั้งนี้	ความเสี่ยงหลักด้านการรับประกันภัยของบริษัทฯ	ประกอบไปด้วย

(ก)	อัตราดอกเบี้ย
	 	 อัตราดอกเบี้ย	หมายถึง	ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย	ทั้งนี้บริษัทฯมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง	โดยก�าหนดให้คณะ	
	 	 ท�างานบริหารเงินกองทนุคอยติดตาม	ประเมนิและรายงานปัจจยัเสีย่งและดชันช้ีีวัดความเสีย่ง	(KRI	:	Key	Risk	Indicators)	อย่างใกล้ชิด	
	 	 รวมถึงการบริหารสนิทรพัย์และหนีส้นิ	(Asset	and	Liability	Management:	ALM)	ด้วยการท�า	Duration	Matching	เพือ่ลดผลกระทบ
	 	 ของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียท้ังในฝั่งของสินทรัพย์และหนี้สิน	 และทดสอบภาวะวิกฤต	 (Stress	 test)	 ภายใต้สถานการณ์
	 	 สมมติต่างๆ	(Scenario	test)	ทั้งปัจจุบันและล่วงหน้าอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อการวางแผนการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินได้อย่างเหมาะสม
	
(ข)	ความเสี่ยงด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
	 	 ความเสีย่งด้านการออกแบบผลติภณัฑ์	หมายถึง	ข้อบกพร่องทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาผลติภณัฑ์ประกันภยั	ซ่ึงจะเห็นได้ว่าบรษิทัฯมรีายได้
	 	 จากเบ้ียประกันภัยรับรายใหม่จากช่องทางธนาคารในสัดส่วนที่สูง	 บริษัทฯจึงมีการบริหารความเสี่ยงในการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการ
	 	 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มสัดส่วนของรายได้จากช่องทางอื่นๆ	 อาทิ	 ช่องทางการขายผ่านตัวแทน	 ช่องทางขายแบบประกันภัยกลุ่ม	 และ
	 	 ช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์ให้เพิ่มมากข้ึน	 รวมถึงการเพิ่มช่องทางขายใหม่	 คือ	 ช่องทางขายออนไลน์	 ควบคู่ไปกับการพัฒนา
	 	 ผลิตภัณฑ์และการน�าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า	 พร้อมทั้งมีการทบทวนการก�าหนด
	 	 ราคากับการออกแบบและปัจจัยต่างๆ	ของผลิตภัณฑ์ใหม่	ปรับปรุงผลิตภัณฑ์	และอนุมัติผลิตภัณฑ์ผ่านคณะท�างานพัฒนาผลิตภัณฑ์

ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

บริษัทฯค�านวณส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวด้วยวิธีส�ารองเบี้ยประกันภัยสุทธิช�าระคงที่	 (Net	 Level	 Premium	
Valuation:	NPV)	ซึ่งใช้ข้อสมมติคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุกรมธรรม์	 (Lock-in	Assumption)		ส่งผลให้การค�านวณส�ารองประกันภัย
ส�าหรับสญัญาประกันภยัระยะยาวไม่ได้รับผลกระทบจากอตัรามรณะ	อตัราการขาดอายุ	หรอือตัราคดิลดทีเ่ปลีย่นแปลง	อย่างไรก็ตาม	เนือ่งจาก
การทดสอบความพอเพยีงของหนีส้นิทกุวันสิน้รอบระยะเวลารายงานนัน้จดัท�าโดยใช้วธิเีปรียบเทยีบส�ารองตามวิธเีบีย้ประกันภยัสทุธชิ�าระคงท่ี
กับส�ารองตามวิธีส�ารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม	(Gross	Premium	Valuation:	GPV)	ซึ่งใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบัน	และเนื่องจาก
ว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็นแบบรับรองของผลประโยชน์	ท�าให้ปัจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุดในการค�านวณส�ารองประกันภัยแบบเบี้ย
ประกันภัยรวม	ได้แก่	อัตราคิดลด	ซึ่งค�านวณมาจาก	Risk-free	rate	+	illiquidity	premium	ดังนั้นในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยปลอดความ
เสี่ยงมีอัตราท่ีเพิ่มสูงข้ึนจะส่งผลให้ส�ารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวมมีจ�านวนที่ลดลงและต�่ากว่าส�ารองเบ้ียประกันภัยสุทธิช�าระคงท่ี	
บริษัทฯไม่ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในงบก�าไรขาดทุน	ในทางตรงกันข้าม	ถ้าหากว่าสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงมีอัตราที่ลดลงจะ
ส่งผลให้ส�ารองประกันภยัแบบเบ้ียประกันภยัรวมมจี�านวนท่ีเพิม่ข้ึน	ในกรณทีีส่�ารองประกันภยัแบบเบ้ียประกันภยัรวมเพิม่สงูข้ึนเกินกว่าจ�านวน
ตามส�ารองเบี้ยประกันภัยสุทธิช�าระคงที่		บริษัทฯจะต้องรับรู้ส่วนต่างเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในงบก�าไรขาดทุนจากผลการทดสอบความเพียงพอ
ของหนี้สิน	ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯไม่มีจ�านวนของส�ารองที่ตั้งเพิ่มเติมจากการทดสอบความพอเพียงของหนี้สิน	เนื่องจาก
ส�ารองประกันภยัส�าหรับสญัญาประกันภยัระยะยาวท่ีบริษทัฯได้บนัทึกในงบการเงินนัน้เพยีงพออยู่แล้ว	และในกรณทีีท่ดสอบการลดลงของอตัรา
ดอกเบี้ยที่ร้อยละ	0.25	บริษัทฯก็ไม่มีภาระส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวที่ต้องตั้งเพิ่มเติมเช่นกัน

ส�ารองค่าสินไหมทดแทน

บริษัทฯบันทึกส�ารองค่าสินไหมทดแทนส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น	 ส�าหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนแล้วแต่บริษัทฯยังไม่ได้รับรายงาน	
(Incurred	but	not	reported:	IBNR)	ด้วยข้อสมมติที่ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	โดยข้อสมมติส�าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการ

The	Company	usually	reviews	assumptions	used	in	product	development,	liabilities	adequacy	test	and	capital	adequacy	
ratio	(CAR)	to	ensure	that	the	assumptions	are	up	to	date.	The	Company’s	main	insurance	risks	consist	of

(a)	Interest	rate	
	 	 Interest	rate	risk	is	the	fluctuations	in	interest	rates.	The	Company	manages	this	risk	by	establishing	Risk	Committee
	 	 to	monitor	and	report	Key	Risk	Indicators	(KRI)	and	also	performing	Asset	and	Liability	Management	(ALM)	by
	 	 duration	matching	to	reduce	the	effect	of	volatility	of	interest	rates	both	assets	and	liabilities	sides.	The	Company		
	 	 performs	stress	test	under	current	and	future	scenario	for	proper	Asset	and	Liability	Management	on	consistent
	 	 basis.
	
(b)	Product	development	risk
	 	 Product	development	risk	is	the	risk	from	error	in	product	development	process.	Bancassurance	channel	was	the
	 	 Company’s	main	channel.	So	the	Company	manage	this	risk	by	develop	product	to	expand	other	channel	i.e.	agent,	
	 	 group,	 telemarketing	 and	 online	 channel	 together	 with	 product	 development	 and	 apply	 technology	 to	 support
	 	 customer’s	requirement.	Along	with	a	review	of	the	pricing	factors	and	new	product	design	process	before	getting	
	 	 approvals	from	product	design	working	team.

The sensitivity of insurance risk

Reserves	for	long-term	insurance	contracts

The	Company	calculates	reserves	for	long-term	insurance	contracts	using	a	net	level	premium	valuation	(“NPV”)	method	
with	 lock-in	assumptions,	meaning	 that	 reserves	 for	 long-term	 insurance	contracts	are	not	affected	by	changes	 in	
mortality	rates,	morbidity	rates	and	discount	rates.	However,	liabilities	adequacy	tests	are	performed	at	the	end	of	each	
reporting	period	by	comparing	the	NPV	reserve	with	the	reserve	calculated	using	the	gross	premiums	valuation	(“GPV”)	
method,	using	current	assumptions	and	since	most	of	the	Company’s	products	are	guaranteed	products,	the	factor	that	
has	the	greatest	impact	on	the	calculation	of	reserves	for	long-term	insurance	contracts	is	the	discount	rate,	which	is	
the	risk-free	rate	plus	an	illiquidity	premium.	An	increase	in	the	risk-free	rate	will	therefore	cause	the	GPV	reserve	to	
decrease	and	to	be	lower	than	the	NPV	reserve,	and	the	Company	does	not	need	to	recognize	the	additional	expense	
in	the	statement	of	profit	and	loss.	On	the	contrary,	a	decrease	in	the	risk-free	rate	will	cause	the	GPV	reserve	to	
increase	and	in	the	event	that	the	GPV	reserve	exceeds	the	NPV	reserve,	the	Company	has	to	recognize	the	difference	
as	an	additional	expense	in	profit	and	loss	due	to	liabilities	adequacy	test.	As	at	31	December	2016,	The	Company	
has	no	additional	LAT	reserve	because	the	Company’s	reserves	for	long-term	insurance	contracts	prepared	under	the	
NPV	method	are	adequate,	and	in	the	event	of	a	0.25%	decrease	in	the	interest	rate	the	Company	would	have	no	
additional	obligations.

Loss	reserves 

Loss	reserve	is	set	aside	for	the	costs	of	claims	incurred	but	not	reported	(IBNR)	as	at	end	of	the	reporting	period,	
based	on	an	actuarial	method.	The	key	assumption	affecting	this	reserve	is	the	expected	inflation	rate	of	healthcare	
services,	which	may	cause	losses	to	be	lower	than	the	estimated	loss	reserve.	However,	comparison	of	the	loss	reserve	
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ประมาณการ	คือ	อัตราเงินเฟ้อของค่ารักษาพยาบาลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต	ซึ่งอาจท�าให้ส�ารองที่ประมาณการไว้ต�่ากว่าที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้นในอนาคต	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากสัดส่วนของเงินส�ารองค่าสินไหมทดแทนเมื่อเปรียบเทียบกับส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัย
ระยะยาวนั้น	มีอัตราส่วนต�่ากว่าร้อยละ	1	ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติของการค�านวณเงินส�ารองค่าสินไหมทดแทนนี้	จึงไม่ส่งผลกระทบ
อย่างมีสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของก�าไรหรือขาดทุน	บริษัทฯจึงไม่ได้ท�าการทดสอบความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย
เกี่ยวกับส�ารองค่าสินไหมทดแทน

การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย
ความเสีย่งจากการกระจกุตวัคอืความเสีย่งทีบ่รษิทัฯอาจได้รบัผลกระทบอย่างมสีาระส�าคัญจากเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่	ทัง้นี	้บรษิทัฯบรหิาร
ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวโดยการจัดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้กระจายในกลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลายทั่วภูมิภาคในประเทศไทย	
โดยเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบจากการกระจุกตัวของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ได้แก่

1.		 การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มอัตราการมรณะของประชากร	 ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันซ่ึงส่งผลให้ประชากรมีอายุเฉลี่ยที่
	 	 ยืนยาวนานขึ้น	อาจส่งผลกระทบการจ่ายผลประโยชน์ที่เพิ่มสูงขึ้นต่อผลิตภัณฑ์ประเภทบ�านาญ	เป็นต้น
2.		 การเปลีย่นแปลงในปัจจยัทางด้านตลาดการเงิน	 เช่น	 การลดลงของอตัราดอกเบ้ียอย่างมสีาระส�าคัญอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลติภณัฑ์
	 	 ของบริษัทที่มีการรับรองผลประโยชน์ตามกรมธรรม์	เป็นต้น

ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินสัญญาประกันภัย	โดยแยกตามผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

Consolidated and separate financial statements

หนี้สินตามสัญญาประกันภัยก่อนการประกันภัยต่อ

Insurance contract liabilities - Gross of reinsurance

31 ธันวาคม 2558

31 December 201531 December 2016

31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม -
แบบไม่มีส่วนร่วม

ในเงินปันผล

Traditional 
products - no 
participating 

dividend

Traditional 
products - no 
participating 

dividend

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม -
แบบไม่มีส่วนร่วม

ในเงินปันผล

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต

ประเภทบ�านาญ -
แบบไม่มีส่วนร่วม

ในเงินปันผล

Life annuity 
products - no 
participating 

dividend

Life annuity 
products - no 
participating 

dividend

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต

ประเภทบ�านาญ -
แบบไม่มีส่วนร่วม

ในเงินปันผล

การประกันกลุ่ม
และสัญญา

เพิ่มเติม

Group 
insurance      
and riders

Group 
insurance      
and riders

การประกันกลุ่ม
และสัญญา

เพิ่มเติมรวม

Total Total

รวม

ส�ารองประกันภัยส�าหรับ
	 สัญญาประกันภัยระยะยาว	 231,271,732	 2,140,562	 -	 233,412,294	 205,941,360	 1,366,848	 -	 207,308,208
ส�ารองค่าสินไหมทดแทน		 	 -	 -	 233,740	 233,740	 -	 -	 320,356	 320,356
รวม              231,271,732 2,140,562 233,740 233,646,034 205,941,360 1,366,848 320,356 207,628,564

Reserves	for	long-term	
	 insurance	contracts		 	 231,271,732	 2,140,562	 -	 233,412,294	 205,941,360	 1,366,848	 -	 207,308,208
Loss	reserves	 	 	 	 	 	 -	 -	 233,740	 233,740	 -	 -	 320,356	 320,356
Total             231,271,732 2,140,562 233,740 233,646,034 205,941,360 1,366,848 320,356 207,628,564

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

to	the	life	policy	reserve	shows	its	proportion	is	lower	than	1%.	Changes	in	the	loss	reserve	assumptions	will	not	
materially	affect	profit	or	loss.	The	Company	therefore	did	not	perform	sensitivity	testing	for	the	risk	associated	with	
the	loss	reserve.

Concentration risk
Concentration	risk	is	the	risk	that	an	entity	may	be	affected	significantly	by	any	single	event.	The	Company	manages	
concentration	 risk	 by	 distributing	 its	 life	 insurance	 products	 among	 a	wide	 range	 of	 customer	 groups	 throughout	
Thailand.	Events	that	may	affect	the	Company	due	to	concentration	of	its	products	include:

1.		Changes	in	the	mortality	rate	trend	of	the	population	as	modern	medical	technology	increases	the	lifespan	of	the
	 	population,	resulting	in	higher	benefit	payments	for	pension	products.
2.		Changes	in	financial	market	factors,	such	as	a	significant	decrease	in	interest	rates	may	negatively	affect	products
	 	that	offer	guaranteed	benefits.

The	following	table	shows	the	concentration	of	insurance	contract	liabilities	by	types	of	contracts.

(Unit: Thousand Baht)
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งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
หนี้สินตามสัญญาประกันภัยสุทธิจากการประกันภัยต่อ

31 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม -
แบบไม่มีส่วนร่วม

ในเงินปันผล

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม -
แบบไม่มีส่วนร่วม

ในเงินปันผล

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต

ประเภทบ�านาญ -
แบบไม่มีส่วนร่วม

ในเงินปันผล

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต

ประเภทบ�านาญ -
แบบไม่มีส่วนร่วม

ในเงินปันผล

การประกันกลุ่ม
และสัญญา

เพิ่มเติม

การประกันกลุ่ม
และสัญญา

เพิ่มเติมรวม รวม

ส�ารองประกันภัยส�าหรับ
	 สัญญาประกันภัยระยะยาว	 231,271,732	 2,140,562	 -	 233,412,294	 205,941,360	 1,366,848	 -	 207,308,208
ส�ารองค่าสินไหมทดแทน		 	 -	 -	 118,552	 118,552	 -	 -	 220,934	 220,934
รวม              231,271,732 2,140,562 118,552 233,530,846 205,941,360 1,366,848 220,934 207,529,142

Reserves	for	long-term	
	 insurance	contracts		 	 231,271,732	 2,140,562	 -	 233,412,294	 205,941,360	 1,366,848	 -	 207,308,208
Loss	reserves	 	 	 	 	 	 -	 -	 118,552	 118,552	 -	 -	 220,934	 220,934
Total             231,271,732 2,140,562 118,552 233,530,846 205,941,360 1,366,848 220,934 207,529,142

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ยงท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจาก	 การที่บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่
สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
ต้องน�าไปช�าระภาระผูกพันได้เมื่อครบก�าหนด	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพยีงพอต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯและบริษทัย่อยและเพือ่ท�าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแส
เงินสดลดลง

Liquidity risk
Liquidity	 risk	 is	 the	risk	of	 loss	as	a	result	of	 the	Company’s	 inability	 to	 liquidate	financial	assets	and/or	procure	
sufficient	funds	to	discharge	its	obligations	in	a	timely	manner.	The	Company	and	subsidiaries	manage	liquidity	risk	by	
maintaining	sufficient	levels	of	cash	and	cash	equivalents	to	fund	their	operations.

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

Consolidated and separate financial statements

31 ธันวาคม 2559

31 December 2016(หน่วย: พันบาท)

0 - 5 ปี

0 - 5 years

10 ปีขึ้นไป

Over than 10 years 

5 - 10 ปี

5 - 10 years

รวม

Total

สินทรัพย์  	 	
	 สินทรัพย์จากการประกันต่อ	 374,219	 -	 -	 374,219
หนี้สิน				
	 ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว	 55,662,637	 152,777,001	 125,469,658	 333,909,296
	 ส�ารองค่าสินไหมทดแทน	 233,740	 -	 -	 233,740
รวมหนี้สิน       55,896,377 152,777,001 125,469,658 334,143,036

Assets 		
	 Reinsurance	assets	 374,219	 -	 -	 374,219
Liabilities		 	 	
	 Reserves	for	long-term	insurance	contracts	 55,662,637	 152,777,001	 125,469,658	 333,909,296
	 Loss	reserves		 		 233,740	 -	 -	 233,740
Total liabilities    55,896,377 152,777,001 125,469,658 334,143,036

43 เครื่องมือทางการเงิน
43.1  นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 107	 “การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน”	ประกอบด้วย	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	เบี้ยประกันภัยค้างรับ	สินทรัพย์/หนี้สินจากการประกัน
ภัยต่อ	เงินให้กู้ยืม	เงินลงทุน	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	และมีนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงดังนี้

43 Financial instruments
43.1  Financial risk management
The	Company’s	and	its	subsidiary’s	financial	instruments,	as	defined	under	Thai	Accounting	Standard	No.107	“Financial	
Instruments:	 Disclosure	 and	 Presentations”,	 principally	 comprise	 cash	 and	 cash	 equivalents,	 premiums	 receivable,	
reinsurance	assets/liabilities,	loans,	and	investments.	The	financial	risks	associated	with	these	financial	instruments	and	
how	they	are	managed	is	described	below.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

Consolidated and separate financial statements
Insurance contract liabilities - Net of reinsurance

31 December 201531 December 2016
Traditional 

products - no 
participating 

dividend

Traditional 
products - no 
participating 

dividend

Life annuity 
products - no 
participating 

dividend

Life annuity 
products - no 
participating 

dividend

Group 
insurance      
and riders

Group 
insurance      
and ridersTotal Total

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเงินให้กู้ยืมและเบี้ยประกันภัยค้างรับอยู่ในระดับต�่า	เนื่องจากผู้กู้ยืมและผู้เอาประกันภัย
ของบรษิทัฯกระจายอยู่ในอตุสาหกรรมทีแ่ตกต่างกันและภมูภิาคต่างๆในประเทศ	และมลูค่าสงูสดุของความเสีย่งคอืมลูค่าตามบัญชีของสนิทรพัย์
ดังกล่าวตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็นประกันไม่มีสาระส�าคัญ	เนื่องจากบริษัทฯให้ผู้เอาประกันกู้ยืมเป็นจ�านวนเงินที่น้อยกว่า
มูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ที่มีกับบริษัทฯ	 และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจ�านองเป็นประกันมีมูลค่าสูงสุดเท่ากับมูลค่า
ของเงินกู้ยืมหักด้วยมูลค่าที่บริษัทฯสามารถรับช�าระคืนจากสินทรัพย์ที่น�ามาจ�านอง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด	หมายถงึ	ความเสี่ยงทีบ่ริษัทฯอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ย	อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์	ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ	
	
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียหมายถึง	 ความเสี่ยงท่ีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน	เงินลงทุนในหลักทรัพย์	และเงินให้กู้ยืม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	สินทรัพย์ทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

งบการเงนิรวม

Consolidated financial statements
31 ธันวาคม 2559

31 December 2016

(หน่วย: พันบาท)

ไม่มีดอกเบี้ย
No interest

อตัราดอกเบีย้คงท่ี
Fixed interest rate

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด

Floating interest rate
รายการเทียบเท่าเงินสด	 739,491	 842,578	 11,527,003
เงินลงทุนในหลักทรัพย์		 	 	
	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 -	 -	 127,825,628
	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 -	 2,600,000	 66,065,596
	 ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 -	 -	 10,344,160
	 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนดเกินกว่า	3	เดือน	 -	 -	 12,790,000
เงินให้กู้ยืม			 	
	 โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน	 -	 -	 6,291,190
	 โดยมีทรัพย์สินจ�านองเป็นประกัน	 -	 1,554,679	 50,351
	 เงินให้กู้ยืมอื่น		 	 		 -	 -	 15,946
รวม             739,491 4,997,257 234,909,874

Cash	equivalents	 	 739,491	 842,578	 11,527,003
Investments	in	securities		 	 	
	 Government	and	state	enterprise	securities	 -	 -	 127,825,628
	 Private	enterprise	debt	securities	 -	 2,600,000	 66,065,596
	 Foreign	debt	securities	 -	 -	 10,344,160
	 Deposit	at	financial	institutions	with
	 	 maturity	period	of	longer	than	3	months		 -	 -	 12,790,000
Loans				 	
	 Policy	loans		 	 		 -	 -	 6,291,190
	 Mortgage	loans			 -	 1,554,679	 50,351
	 Other	loans		 	 		 -	 -	 15,946
Total            739,491 4,997,257 234,909,874

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

Credit risk
Concentrations	of	the	credit	risk	with	respect	to	loans	and	premium	receivables	are	expected	to	be	low	due	to	the	
large	number	of	customers	and	borrowers	and	their	dispersion	across	different	industries	and	geographic	regions	in	
Thailand.	The	maximum	exposure	to	credit	 risk	 is	 the	carrying	value	of	such	assets	as	presented	 in	statement	of	
financial	position.

There	is	insignificant	risk	from	policy	loans	since	the	sum	that	the	Company	has	lent	to	insured	parties	is	less	than	
cash	value	of	their	policies	with	the	Company.	The	maximum	value	of	the	risk	arising	from	secured	loans	is	the	amount	
of	the	loan	less	the	value	which	the	Company	is	able	to	derive	from	the	assets	placed	as	collateral.
	
Market risk
Market	risk	is	the	risk	that	change	in	interest	rates,	foreign	exchange	rates	and	securities	prices	may	have	an	effect	
on	the	Company’s	financial	position.

Interest rate risk
Interest	rate	risk	is	the	risk	that	the	value	of	financial	instruments	will	fluctuate	due	to	changes	in	market	interest	rates.		

The	Company’s	exposure	to	interest	rate	risk	relates	primarily	to	its	deposits	at	financial	institutions,	investments	in	
securities	and	loans.

As	at	31	December	2016	and	2015,	financial	assets	classified	by	type	of	interest	rate	are	summarised	in	the	table	
below.	

(Unit: Thousand Baht)
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งบการเงนิรวม
31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: พันบาท)

ไม่มีดอกเบี้ย อตัราดอกเบีย้คงท่ี
อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด

รายการเทียบเท่าเงินสด	 532,886	 426,479	 6,142,393
เงินลงทุนในหลักทรัพย์		 	 	
	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 -	 -	 124,569,552
	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 -	 3,600,000	 50,426,210
	 ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 -	 -	 7,051,766
	 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนดเกินกว่า	3	เดือน	 -	 -	 16,280,000
เงินให้กู้ยืม			 	
	 โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน	 -	 -	 5,480,866
	 โดยมีทรัพย์สินจ�านองเป็นประกัน	 -	 54,396	 587,405
	 เงินให้กู้ยืมอื่น		 	 		 -	 -	 16,235
รวม             532,886 4,080,875 210,554,427

Cash	equivalent	 	532,886	 426,479	 6,142,393
Investments	in	securities			 	 	
	 Government	and	state	enterprise	securities		 -	 -	 124,569,552
	 Private	enterprise	debt	securities	 -	 3,600,000	 50,426,210
	 Foreign	debt	securities	 -	 -	 7,051,766
	 Deposit	at	financial	institutions	which
	 	 amounts	maturing	in	over	3	months		 -	 -	 16,280,000
Loans 			 	
	 Policy	loans		 	 		 -	 -	 5,480,866
	 Mortgage	loans			 -	 54,396	 587,405
	 Other	loans		 	 		 -	 -	 16,235
Total            532,886 4,080,875 210,554,427

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

ไม่มีดอกเบี้ย อตัราดอกเบีย้คงท่ี
อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด

รายการเทียบเท่าเงินสด	 659,258	 834,428	 11,527,003
เงินลงทุนในหลักทรัพย์		 	 	
	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 -	 -	 127,825,628
	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 -	 2,600,000	 66,065,596
	 ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 -	 -	 10,344,160
	 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนดเกินกว่า	3	เดือน	 -	 -	 12,790,000
เงินให้กู้ยืม			 	
	 โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน	 -	 -	 6,291,190
	 โดยมีทรัพย์สินจ�านองเป็นประกัน	 -	 1,554,679	 50,351
	 เงินให้กู้ยืมอื่น		 	 		 -	 -	 15,946
รวม             659,258 4,989,107 234,909,874

Cash	equivalents	 	 659,258	 834,428	 11,527,003
Investments	in	securities		 	 	
	 Government	and	state	enterprise	securitie	 -	 -	 127,825,628
	 Private	enterprise	debt	securities	 -	 2,600,000	 66,065,596
	 Foreign	debt	securities	 -	 -	 10,344,160
	 Deposit	at	financial	institutions	with
	 	 maturity	period	of	longer	than	3	months		 -	 -	 12,790,000
Loans 			 	
	 Policy	loans		 	 		 -	 -	 6,291,190
	 Mortgage	loans			 -	 1,554,679	 50,351
	 Other	loans		 	 		 -	 -	 15,946
Total            659,258 4,989,107 234,909,874

Consolidated financial statements

Separate financial statements

31 December 2015

31 December 2016

No interest

No interest

Fixed interest rate

Fixed interest rate

Floating interest rate

Floating interest rate

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: พันบาท)

ไม่มีดอกเบี้ย อตัราดอกเบีย้คงท่ี
อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด

รายการเทียบเท่าเงินสด	 502,074	 414,280	 6,142,393
เงินลงทุนในหลักทรัพย์		 	 	
	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 -	 -	 124,569,552
	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 -	 3,600,000	 50,426,210
	 ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 -	 -	 7,051,766
	 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนดเกินกว่า	3	เดือน	 -	 -	 16,280,000
เงินให้กู้ยืม			 	
	 โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน	 -	 -	 5,480,866
	 โดยมีทรัพย์สินจ�านองเป็นประกัน	 -	 54,396	 587,405
	 เงินให้กู้ยืมอื่น		 	 		 -	 -	 16,235
รวม             502,074 4,068,676 210,554,427

Cash	equivalent   	 502,074	 414,280	 6,142,393
Investments	in	securities			 	 	
	 Government	and	state	enterprise	securities	 -	 -	 124,569,552
	 Private	enterprise	debt	securities	 -	 3,600,000	 50,426,210
	 Foreign	debt	securities	 -	 -	 7,051,766
	 Deposit	at	financial	institutions	which
	 	 amounts	maturing	in	over	3	months	 -	 -	 16,280,000
Loans 			 	
	 Policy	loans		 	 		 -	 -	 5,480,866
	 Mortgage	loans			 -	 54,396	 587,405
	 Other	loans		 	 		 -	 -	 16,235
Total            502,074 4,068,676 210,554,427

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	สินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนดหรือวันที่มีการก�าหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่	(หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	ได้ดังนี้

As	at	31	December	2016	and	2015,	the	financial	assets	that	carry	fixed	interest	rates	further	classified	based	on	the	
maturity	date,	or	the	repricing	date	if	this	occurs	before	the	maturity	date	as	follows:

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม
อัตราดอกเบี้ย

ถัวเฉลี่ย

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 4,712,518	 12,000,869	 111,112,241	 127,825,628	 4.29
	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 1,744,221	 10,257,314	 54,064,061	 66,065,596	 4.56
	 ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 1,067,005	 3,034,773	 6,242,382	 10,344,160	 4.70
	 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนดเกินกว่า	3	เดือน	 9,390,000	 3,400,000	 -	 12,790,000	 2.81
เงินให้กู้ยืม	 	 	 	 	
	 เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจ�านองเป็นประกัน	 46,062	 1,215,711	 343,257	 1,605,030	 6.40
	 เงินให้กู้ยืมอื่น		 	 		 15,816	 130	 -	 15,946	 6.00
รวม             16,975,622 29,908,797 171,761,941 218,646,360	

Investments	in	securities 
	 Government	and	state	enterprise	securities	 4,712,518	 12,000,869	 111,112,241	 127,825,628	 4.29
	 Private	enterprises	debt	securities	 1,744,221	 10,257,314	 54,064,061	 66,065,596	 4.56
	 Foreign	debt	securities	 1,067,005	 3,034,773	 6,242,382	 10,344,160	 4.70
	 Deposit	at	financial	institutions	which
	 	 amounts	maturing	in	over	3	months		 9,390,000	 3,400,000	 -	 12,790,000	 2.81
Loans 				 	
	 Mortgage	loans			 46,062	 1,215,711	 343,257	 1,605,030	 6.40
	 Other	loans		 	 		 15,816	 130	 -	 15,946	 6.00
Total            16,975,622 29,908,797 171,761,941 218,646,360	

Separate financial statements
31 December 2015

No interest Fixed interest rateFloating interest rate

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated and separate financial statements
31 December 2016

Within
1 year

Over
5 years

1 - 5
years Total

(Unit: Thousand Baht)

Average
interest rate

(ร้อยละต่อปี) (% p.a.)
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งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: พันบาท)

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม
อัตราดอกเบี้ย

ถัวเฉลี่ย

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 119,712	 9,941,107	 114,508,733	 124,569,552	 4.31
	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 3,586,479	 5,700,183	 41,139,548	 50,426,210	 5.10
	 ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 568,187	 1,740,801	 4,742,778	 7,051,766	 5.20
	 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนดเกินกว่า	3	เดือน	 8,580,000	 7,700,000	 -	 16,280,000	 2.96
เงินให้กู้ยืม	 	 	 	 	
	 เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจ�านองเป็นประกัน	 92,339	 191,741	 303,325	 587,405	 6.84
	 เงินให้กู้ยืมอื่น		 	 		 16,105	 77	 53	 16,235	 6.00
รวม             12,962,822 25,273,909 160,694,437 198,931,168	

Investments	in	securities 
	 Government	and	state	enterprise	securities	 119,712	 9,941,107	 114,508,733	 124,569,552	 4.31
	 Private	enterprises	debt	securities	 3,586,479	 5,700,183	 41,139,548	 50,426,210	 5.10
	 Foreign	debt	securities	 568,187	 1,740,801	 4,742,778	 7,051,766	 5.20
	 Deposit	at	financial	institutions	which
	 	 amounts	maturing	in	over	3	months	 8,580,000	 7,700,000	 -	 16,280,000	 2.96
Loans 				 	
	 Mortgage	loans			 92,339	 191,741	 303,325	 587,405	 6.84
	 Other	loans		 	 		 16,105	 77	 53	 16,235	 6.00
Total            12,962,822 25,273,909 160,694,437 198,931,168	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในพันธบัตรและหน่วยลงทุนที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ	บริษัทฯได้
ตกลงท�าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ	ดังนี้

Foreign currency risk
The	Company’s	significant	exposure	to	foreign	currency	risk	is	in	respect	of	its	investments	in	bonds	and	unit	trusts	
which	are	denominated	in	foreign	currencies.	The	Company	utilises	forward	exchange	and	cross	currency	swap	contracts	
to	manage	the	risk.	

As	at	31	December	2016	and	2015,	the	balances	of	financial	assets	denominated	in	foreign	currencies	are	summarised	
below.	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

สกุลเงนิ

Foreign currency

สินทรัพยท์างการเงิน                          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

Financial assets as at                                     
31 December

หน้ีสินทางการเงิน                                 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

Financial liabilities as at                               
31 December

อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                           
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

Average exchange rate as at                     
31 December

2559

2016

2559

2016

2559

2016

2558

2015

2558

2015

2558

2015

(ล้านหน่วย)

(Million units) (Million units)

(ล้านหน่วย) (บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)

(Baht per 1 foreign currency unit)

เหรียญสหรัฐอเมริกา		 809.6	 664.9	 732.7	 622.5	 35.42	 36.25
เยน								 	 	 	 	 		 350.0	 350.0	 1,112.9	 999.9	 0.31	 0.30
ยูโร								 	 	 	 	 		 13.0	 4.5	 9.2	 1.6	 37.52	 39.80
กีบ								 	 	 	 	 		 36,977.4	 29,509.3	 -	 -	 0.0044	 0.0044
เหรียญสิงคโปร์		 	 		 20.0	 -	 19.0	 -	 24.75	 -

US	dollar		 	 	 	 		 809.6	 664.9	 732.7	 622.5	 35.42	 36.25
Yen							 	 	 	 	 		 350.0	 350.0	 1,112.9	 999.9	 0.31	 0.30
Euro							 	 	 	 	 		 13.0	 4.5	 9.2	 1.6	 37.52	 39.80
LAK							 	 	 	 	 		 36,977.4	 29,509.3	 -	 -	 0.0044	 0.0044
Singapore		 	 	 	 		 20.0	 -	 19.0	 -	 24.75	 -

(ร้อยละต่อปี)

Consolidated and separate financial statements
31 December 2015

Within
1 year

Over
5 years

1 - 5
years Total

(Unit: Thousand Baht)

Average
interest rate

(% p.a.)
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สกุลเงนิ
Foreign currency

จ�านวนท่ีซื้อคงเหลือ                                   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

Long position as at                                 
31 Decemberอัตราแลกเปลี่ยน

ตามสัญญา

Contractual 
exchange ratesวันครบก�าหนด

ตามสัญญา
Maturity date

2559
2016

2559
2016

2559
2016

2558
2015

2558
2015

2558
2015

(ล้านหน่วย)

(Million units)

(บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)

(Baht per 1 foreign currency unit)

เหรียญสหรัฐอเมริกา	 	 	 732.7	 622.5	 29.25	-	36.30	 29.25	-	36.30	 มกราคม	2560	-	 ตุลาคม	2559	-
	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตุลาคม	2569	 กรกฎาคม	2568
เยน								 	 	 	 	 	 	 1,112.9	 999.9	 0.3057	-	0.3405	 0.2989	-	0.3029	 มกราคม	2560	-	 ธันวาคม	2559	
	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ธันวาคม	2560	
ยูโร								 	 	 	 	 	 	 9.2	 1.6	 37.65	-	39.10	 38.06	 กุมภาพันธ์	2560	-	 มีนาคม	2559
	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ธันวาคม	2560	
เหรียญสิงคโปร์		 	 	 	 	 19.0	 -	 24.88	-	26.24	 -	 มกราคม	2560	-	 	 				-
	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 พฤศจิกายน	2560

US	dollar		 	 	 	 	 	 	 732.7	 622.5	 29.25	-	36.30	 29.25	-	36.30	 January	2017	-	 October	2016	-	
	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 October	2026	 July	2025
Yen								 	 	 	 	 	 	 1,112.9	 999.9	 0.3057	-	0.3405	 0.2989	-	0.3029	 January	2017	-		 December	2016	
	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 December	2017	
Euro							 	 	 	 	 	 	 9.2	 1.6	 37.65	-	39.10	 38.06	 February	2017	-	 March	2016	
	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 December	2017	
Singapore		 	 	 	 	 	 	 19.0	 -	 24.88	-	26.24	 -	 January	2017	-	 	 				-	
	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 November	2017

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 และ	 2558	 บริษัทฯมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
คงเหลือดังนี้

As	at	31	December	2016	and	2015	foreign	exchange	contracts	outstanding	are	summarised	below.	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

43.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ตารางต่อไปนี้เป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชี	และมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่มีสาระส�าคัญ	

43.2 Fair value of financial instruments
The	estimated	 fair	value	of	significant	financial	 instruments,	 in	comparison	with	 the	 related	amounts	carried	 in	 the	
statement	of	financial	position,	is	as	follows:		

งบการเงนิรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 As at 31 December 2016 As at 31 December 2015

(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าตามบัญชี Carrying amount Carrying amountมูลค่าตามบัญชีมูลค่ายุติธรรม Fair value Fair valueมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	 	 	 	
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	 13,109,072	 13,109,072	 7,101,758	 7,101,758
	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์	 	 	 	
	 	 เงินลงทุนเพื่อค้า	 	 	 	 155,100	 155,100	 116,220	 116,220
	 	 เงินลงทุนเผื่อขาย		 	 	 65,314,232	 65,314,232	 25,988,922	 25,988,922
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม	 	 	 	
	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์	 	 	 	
	 	 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด	 	 185,817,494	 201,052,858	 201,411,262	 220,444,294
	 ตราสารอนุพันธ์		 	 	
	 	 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 1,487	 11,221	 231	 10,335
	 	 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 20,362	 33,938	 -	 -
	 เงินให้กู้ยืม		 	 	
	 	 โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน	 	 6,291,190	 6,933,470	 5,480,866	 6,467,176
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม	 	 	 	
	 ตราสารอนุพันธ์		 	 	
	 	 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 2,764,931	 2,106,821	 2,901,914	 2,349,217
	 	 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 10,478	 1,494	 10,378	 2,699

Financial assets at fair value	 	 	 	
	 Cash	and	cash	equivalent	 	 13,109,072	 13,109,072	 7,101,758	 7,101,758
	 Investments	in	securities	 	 	 	
	 	 Trading	investments	 	 155,100	 155,100	 116,220	 116,220
	 	 Available-for-sale	investments		 	 65,314,232	 65,314,232	 25,988,922	 25,988,922
Assets for which fair value are disclosed	 	 	 	
	 Investments	in	securities	 	 	 	
	 	 Held-to-maturity	investments	 	 185,817,494	 201,052,858	 201,411,262	 220,444,294
	 Derivative		 	
	 	 Cross	currency	swap	contracts	 	 1,487	 11,221	 231	 10,335
	 	 Forward	exchange	contracts	 	 20,362	 33,938	 -	 -
	 Loans				
	 	 Policy	loans	 	 	 	 	 6,291,190	 6,933,470	 5,480,866	 6,467,176
Liabilities for which fair value are disclosed	 	 	 	
	 Derivative		 	
	 	 Cross	currency	swap	contracts	 	 2,764,931	 2,106,821	 2,901,914	 2,349,217
	 	 Forward	exchange	contracts	 	 10,478	 1,494	 10,378	 2,699

Consolidated financial statements

(Unit: Thousand Baht)
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชีมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	 13,020,689	 13,020,689	 7,087,584	 7,087,584
	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์	 	 	 	
	 	 เงินลงทุนเพื่อค้า		 	 	 155,100	 155,100	 116,220	 116,220
	 	 เงินลงทุนเผื่อขาย		 	 65,314,232	 65,314,232	 25,988,922	 25,988,922
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม	 	 	 	
	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์	 	 	 	
	 	 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด	 	 185,817,494	 201,052,858	 201,411,262	 220,444,294
	 ตราสารอนุพันธ์		 	 	
	 	 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 1,487	 11,221	 231	 10,335
	 	 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 20,362	 33,938	 -	 -
	 เงินให้กู้ยืม	โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน	 6,291,190	 6,933,470	 5,480,866	 6,467,176
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม	 	 	 	
	 ตราสารอนุพันธ์		 	 	
	 	 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 2,764,931	 2,106,821	 2,901,914	 2,349,217
	 	 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 10,478	 1,494	 10,378	 2,699

บริษัทฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก)	 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น	ได้แก่	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	แสดงมูลค่ายุติธรรมโดย	
	 	 ประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข)	 เงินลงทุนในตราสารหนี้	แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด	หรือค�านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้
	 	 ไทยหรือตลาดอื่น	
ค)	 เงินลงทุนในตราสารทุน	แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
ง)		 มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกันประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ีย
	 	 พันธบัตรที่ปลอดดอกเบี้ย
จ)	 มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจ�านองเป็นประกันประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ีย
	 	 ตลาดปัจจุบันของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน	ทั้งนี้	มูลค่าที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินมีจ�านวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
ฉ)	 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ประมาณโดยการใช้มูลค่ายุติธรรมที่ได้จากธนาคารคู่ค้า
ช)	 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปประมาณโดยใช้วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี

44. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันชีวิต
วัตถุประสงค์ในการบรหิารจดัการทนุของบรษิทัฯ	คอื	การจดัให้มโีครงสร้างทางการเงินทีเ่หมาะสมการด�ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการด�าเนนิงาน
อย่างต่อเนื่อง	และการด�ารงเงินกองทุนให้ตามความเสี่ยงเป็นไปตามข้อก�าหนดของ	คปภ.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

As at 31 December 2016 As at 31 December 2015
Carrying amount Carrying amountFair value Fair value

Financial assets		 	 	
	 Cash	and	cash	equivalents	 	 13,020,689	 13,020,689	 7,087,584	 7,087,584
	 Investments	in	securities	 	 	 	
	 	 Trading	investments	 	 155,100	 155,100	 116,220	 116,220
	 	 Available-for-sale	investments		 	 65,314,232	 65,314,232	 25,988,922	 25,988,922
Assets for which fair value are disclosed	 	 	 	
	 Investments	in	securities	 	 	 	
	 	 Held-to-maturity	investments	 	 185,817,494	 201,052,858	 201,411,262	 220,444,294
	 Derivative		 	
	 	 Cross	currency	swap	contracts	 	 1,487	 11,221	 231	 10,335
	 	 Forward	exchange	contracts	 	 20,362	 33,938	 -	 -
	 Loans				
	 	 Policy	loans	 	 	 	 	 6,291,190	 6,933,470	 5,480,866	 6,467,176
Liabilities for which fair value are disclosed	 	 	 	
	 Derivative		 	
	 	 Cross	currency	swap	contracts	 	 2,764,931	 2,106,821	 2,901,914	 2,349,217
	 	 Forward	exchange	contracts	 	 10,478	 1,494	 10,378	 2,699

Separate financial statements

(Unit: Thousand Baht)

The	methods	and	assumptions	used	by	the	Company	in	estimating	the	fair	value	of	financial	instruments	are	as	follows:

a)	For	financial	assets	and	liabilities	which	have	short-term	maturity,	including	cash	and	cash	equivalents,	their	carrying	
	 	amounts	in	the	statement	of	financial	position	approximate	their	fair	value.	
b)	For	debts	securities,	their	fair	values	are	generally	derived	from	quoted	market	prices	or	determined	by	using	the
	 	yield	curve	as	announced	by	the	Thai	Bond	Market	Association	or	by	other	relevant	bodies.
c)	For	equity	securities,	their	fair	values	are	generally	derived	from	quoted	market	prices.	
d)	For	policy	loans,	their	fair	values	are	estimated	by	discounting	expected	future	cash	flow	by	the	interest-free	bonds.
e)	For	mortgage	loans,	their	fair	values	are	estimated	by	discounting	expected	future	cash	flow	by	the	current	market	
	 	interest	rate	of	the	loans	with	similar	terms	and	conditions.	Thus,	book	value	presented	in	financial	statements	is
	 	closely	to	fair	value.
f)		For	derivatives,	their	fair	values	have	been	determined	by	using	fair	values	obtained	from	its	counterparties,	who	are	
	 	banks.
g)	For	general	investments,	their	fair	values	have	been	determined	by	using	price	to	book	value	ratio.

44. Capital management
The	primary	objective	of	the	Company’s	capital	management	are	to	ensure	that	it	has	an	appropriate	financial	structure,	
to	preserves	the	Company’s	ability	to	continue	its	business	as	a	going	concern	and	to	maintain	risk-based	capital	in	
accordance	with	Declarations	of	the	OIC.
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45. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2560	คณะกรรมการบริษัทมีมติพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
สามัญของบริษัท	 ในอัตราหุ้นละ	 0.43	 บาท	 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัท	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

46. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภท
รายการบัญชีในงวดปัจจุบัน	 ตามรูปแบบงบการเงินที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยลงวันที่	
4	มีนาคม	2559	ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2559	เป็นต้นไป	ซึ่งการจัดประเภทดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อก�าไรหรือส่วนของเจ้าของ
ตามที่ได้รายงานไว้	การจัดประเภทใหม่สรุปได้ดังนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ Separate financial statementsงบการเงนิรวม Consolidated financial statements

31 ธันวาคม 2558 31 December 2015

(หน่วย: พันบาท)

ตามที่จัด
ประเภทใหม่ As reclassified As reclassified

ตามที่จัด
ประเภทใหม่

ตามที่เคย
รายงานไว้

As previously 
reported

As previously 
reported

ตามที่เคย
รายงานไว้

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์: 	 	 	
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	 	 372,054	 899,176	 372,054	 899,176
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	 	 527,122	 -	 527,122	 -
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	 	 231	 -	 231	 -
สินทรัพย์อื่น		 	 	 	 		 	 547,241	 547,472	 544,567	 544,798
รวม							 	 	 	 	 		 	 1,446,648	 1,446,648	 1,443,974	 1,443,974
หนี้สิน:				
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	 	 216,851,032	 -	 216,851,032	 -
	 ส�ารองประกันชีวิต		 	 	 -	 207,308,208	 -	 207,308,208
	 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย	 	 -	 150,089	 -	 150,089
	 ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและ
	 	 ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	 	 -	 320,356	 -	 320,356
	 ส�ารองเบี้ยประกันภัย	 	 -	 1,074,854	 -	 1,074,854
	 หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์	 	 -	 7,904,478	 -	 7,904,478
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	 	 2,912,292	 -	 2,912,292	 -
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย	 	 -	 356,617	 -	 354,507
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 	 179,646	 -	 178,550	 -
หนี้สินอื่น		 	 	 	 	 		 	 1,640,484	 4,468,852	 1,635,286	 4,464,668
รวม							 	 	 	 	 		 	 221,583,454	 221,583,454	 221,577,160	 221,577,160
สุทธิ              (220,136,806) (220,136,806) (220,133,186) (220,133,186)

Statements of financial position
Assets:			
Reinsurance	assets	 	 372,054	 899,176	 372,054	 899,176
Reinsurance	receivables	 	 527,122	 -	 527,122	 -
Derivative	assets			 	 231	 -	 231	 -
Other	assets	 	 	 		 	 547,241	 547,472	 544,567	 544,798
Total						 	 	 	 	 		 	 1,446,648	 1,446,648	 1,443,974	 1,443,974
Liabilities:		 	
Insurance	contract	liabilities	 	 216,851,032	 -	 216,851,032	 -
	 Life	policy	reserves	 	 -	 207,308,208	 -	 207,308,208
	 Unpaid	policy	benefits	 	 -	 150,089	 -	 150,089
	 Loss	reserves	and	outstanding	claims	 -	 320,356	 -	 320,356
	 Premium	reserves	 	 -	 1,074,854	 -	 1,074,854
	 Other	insurance	liabilities	 	 -	 7,904,478	 -	 7,904,478
Derivative	liabilities		 	 2,912,292	 -	 2,912,292	 -
Employee	benefit	payables	 	 -	 356,617	 -	 354,507
Employee	benefit	obligations	 	 179,646	 -	 178,550	 -
Other	liabilities		 		 	 1,640,484	 4,468,852	 1,635,286	 4,464,668
Total						 	 	 	 	 		 	 221,583,454	 221,583,454	 221,577,160	 221,577,160
Net               (220,136,806) (220,136,806) (220,133,186) (220,133,186)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

45. Event after the reporting period
At	the	Company’s	Board	of	Directors’	meeting	held	on	23	February	2017,	the	Board	of	Directors	passed	a	resolution	
to	approve	a	dividend	payment	of	Baht	0.43	per	share.	However,	the	payment	of	dividend	must	be	approved	by	the	
resolution	of	the	Annual	General	Meeting	of	shareholders	of	the	Company	and	the	Office	of	Insurance	Commission.
	
46. Reclassification
The	Company	reclassified	following	transactions	in	order	to	conform	with	current	period’s	classifications,	which	are	in	
accordance	with	the	Notification	of	the	Insurance	Commission	dated	4	March	2016	which	effective	on	1	January	2016	
onward.	The	reclassification	does	not	have	any	impact	on	previously	reported	profit	or	equity,	which	are	summarised	
below.	

(Unit: Thousand Baht)
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งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

1 มกราคม 2558

(หน่วย: พันบาท)

ตามที่จัด
ประเภทใหม่

ตามที่จัด
ประเภทใหม่

ตามที่เคย
รายงานไว้

ตามที่เคย
รายงานไว้

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์: 	 	 	
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	 	 318,471	 763,785	 318,471	 763,785
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	 	 445,314	 -	 445,314	 -
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	 	 24,963	 -	 24,963	 -
สินทรัพย์อื่น		 	 	 	 		 	 161,905	 186,867	 165,539	 190,502
รวม							 	 	 	 	 		 	 950,653	 950,652	 954,287	 954,287
หนี้สิน: 			
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	 	 186,659,641	 -	 186,659,641	 -
	 ส�ารองประกันชีวิต		 	 	 -	 177,434,671	 -	 177,434,671
	 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย	 	 -	 117,067	 -	 117,067
	 ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและ
	 	 ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	 	 -	 315,052	 -	 315,052
	 ส�ารองเบี้ยประกันภัย	 	 -	 1,056,888	 -	 1,056,888
	 หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์	 	 -	 7,642,206	 -	 7,642,206
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	 	 1,024,799	 -	 1,024,799	 -
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย	 	 -	 329,414	 -	 327,718
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 	 168,620	 -	 167,734	 -
หนี้สินอื่น		 	 	 	 	 		 	 1,280,941	 2,238,702	 1,277,378	 2,235,949
รวม							 	 	 	 	 		 	 189,134,001	 189,134,000	 189,129,552	 189,129,551
สุทธิ              (188,183,348) (188,183,348) (188,175,265) (188,175,264)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

Separate financial statementsConsolidated financial statements

1 January 2015

As reclassified As reclassified
As previously 

reported
As previously 

reported

(Unit: Thousand Baht)

Statements of financial position
Assets:			
Reinsurance	assets	 	 318,471	 763,785	 318,471	 763,785
Reinsurance	receivables	 	 445,314	 -	 445,314	 -
Derivative	assets			 	 24,963	 -	 24,963	 -
Other	assets	 	 	 		 	 161,905	 186,867	 165,539	 190,502
Total						 	 	 	 	 		 	 950,653	 950,652	 954,287	 954,287
Liabilities:		 	
Insurance	contract	liabilities	 	 186,659,641	 -	 186,659,641	 -
	 Life	policy	reserves	 	 -	 177,434,671	 -	 177,434,671
	 Unpaid	policy	benefits	 	 -	 117,067	 -	 117,067
	 Loss	reserves	and	outstanding	claims	 -	 315,052	 -	 315,052
	 Premium	reserves	 	 -	 1,056,888	 -	 1,056,888
	 Other	insurance	liabilities	 	 -	 7,642,206	 -	 7,642,206
Derivative	liabilities		 	 1,024,799	 -	 1,024,799	 -
Employee	benefit	payables	 	 -	 329,414	 -	 327,718
Employee	benefit	obligations	 	 168,620	 -	 167,734	 -
Other	liabilities		 		 	 1,280,941	 2,238,702	 1,277,378	 2,235,949
Total						 	 	 	 	 		 	 189,134,001	 189,134,000	 189,129,552	 189,129,551
Net               (188,183,348) (188,183,348) (188,175,265) (188,175,264)
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งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: พันบาท)

ตามที่จัด
ประเภทใหม่

ตามที่จัด
ประเภทใหม่

ตามที่เคย
รายงานไว้

ตามที่เคย
รายงานไว้

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ก�าไรหรือขาดทุน: 
รายได้				
เบี้ยประกันภัยรับ		 		 	 44,840,215	 -	 44,840,215	 -
หัก:	เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันต่อ	 (922,668)	 -	 (922,668)	 -
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ		 	 43,917,547	 -	 43,917,547	 -
บวก:	ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น
	 รายได้ลดลงจากงวดก่อน	 	 12,344	 -	 12,344	 -
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
	 จากการประกันต่อ		 	 	 43,929,891	 44,174,985	 43,929,891	 44,174,985
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	 	 9,913,190	 10,171,049	 9,913,190	 10,171,049
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ	 	 245,094	 -	 245,094	 -
รวม							 	 	 	 	 		 	 54,088,175	 54,346,034	 54,088,175	 54,346,034
ค่าใช้จ่าย		 	 	
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าใช้จ่าย
	 ในการจัดการผลประโยชน์	 	 -	 14,149,709	 -	 14,149,709
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
	 จัดการค่าสินไหมทดแทน	 	 -	 1,240,477	 -	 1,240,477
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่า
	 สินไหมทดแทน		 		 	 15,964,555	 -	 15,964,555	 -
หัก:	ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่า
	 สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ	 (574,369)	 -	 (574,369)	 -
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	 	 -	 435,928	 -	 435,721
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	 	 594,251	 32,597	 594,043	 32,597
ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน			 	 1,795,651	 2,053,509	 1,789,729	 2,047,588
เงินสมทบส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
	 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 -	 80,885	 -	 80,885
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต	 	 -	 44,840	 -	 44,840
รวม							 	 	 	 	 		 	 17,780,088	 18,037,945	 17,773,958	 18,031,817
สุทธิ              36,308,087 36,308,087 36,314,217 36,314,217

Statements of comprehensive income 
Profit or loss: 
Revenue		 	
Premium	written	 		 	 44,840,215	 -	 44,840,215	 -
Less:	Premium	ceded	 	 (922,668)	 -	 (922,668)	 -
Net	premium	written	 	 43,917,547	 -	 43,917,547	 -
Add:	Unearned	premium	reserve	
	 decreased	from	prior	period	 	 12,344	 -	 12,344	 -
Net	earned	premium	 	 43,929,891	 44,174,985	 43,929,891	 44,174,985
Net	investment	income	 	 9,913,190	 10,171,049	 9,913,190	 10,171,049
Fee	and	commission	income	 	 245,094	 -	 245,094	 -
Total						 	 	 	 	 		 	 54,088,175	 54,346,034	 54,088,175	 54,346,034
Expenses		 	 	
Benefit	payments	under	life	policies	
	 and	benefit	adjustment	expenses	 -	 14,149,709	 -	 14,149,709
Claim	and	losses	adjustment	expenses	 -	 1,240,477	 -	 1,240,477
Benefit	payments	under	life	policies	
	 and	claims	 	 	 		 	 15,964,555	 -	 15,964,555	 -
Less:	Benefit	payments	under	life	
	 policies	and	claims	refundable	from
	 reinsurance			 	 		 	 (574,369)	 -	 (574,369)	 -
Sales	promotional	expenses	 	 -	 435,928	 -	 435,721
Other	underwriting	expenses	 	 594,251	 32,597	 594,043	 32,597
Operating	expenses	 	 1,795,651	 2,053,509	 1,789,729	 2,047,588
Contribution	to	the	Office	of	Insurance	
	 Commission		 	 		 	 -	 80,885	 -	 80,885
Contribution	to	the	Life	Insurance	Fund	 -	 44,840	 -	 44,840
Total						 	 	 	 	 		 	 17,780,088	 18,037,945	 17,773,958	 18,031,817
Net               36,308,087 36,308,087 36,314,217 36,314,217

47. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2560

47. Approval of financial statements
These	financial	statements	were	authorised	for	issue	by	the	Board	of	Directors	on	23	February	2017.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

Separate financial statementsConsolidated financial statements

For the year ended 31 December 2015

As reclassified As reclassified
As previously 

reported
As previously 

reported

(Unit: Thousand Baht)
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